
RESPONS PÅ AZARYAHUs KOMMENTAR PÅ MITT INLÄGG 
OM HEIDI BAKER & IRIS MINISTRIES

Jag tänker att det kan vara till hjälp för den som funderar över Iris Minstries att 
ta del av min respons på Yazurjahus kritik mot mitt inlägg. Man lär sig alltid 
mycket genom att följa ett samtal mellan två parter med olika åsikt. 

Jag väljer att infoga mina kommentarer på Azaryahus kommentarer i lila text. 
Citat från mitt ursprungsinlägg står i vanlig text och Azaryahus kommentar i fet 
kursiverad stil. Jag väljer att inkludera hela hans kommentar, så att du som 
läsare får en rättvis bild av hans argumentation.

Jag är övertygad om att Azaryahu har god avsikter med det han skriver. Även 
om vi har skilda åsikter om Iris Minstries och Heidi Baker så ser jag honom 
som en familjemedlem - bröder i Guds familj! :)

Guds frid!
/David

______________________________________

Denna artikel är en respons på David Wellstams artikel:”Respons till kritik 
mot Heidi Baker” på bloggen “entering His kingdom”.

Bakgrund: Heidi Baker besöker New Wines konferens i Vänersborg i 
början av juli 2012.

Jag börjar “researcha” lite om hennes ministry i Mocambique och 
kontaktar några lokala kristna missionärer i Pemba och Nampula i norra 
Mocambique för att höra deras åsikter angående detta ministry.

Den information jag får angående Iris ministries skiljer sig på många 
punkter från den positiva bild som ges i kristen media och i vissa kristna 
kretsar i Sverige.

Jag väljer att vänta med att publicera den information jag har fått för att få 
mer tid till att göra en ännu grundligare research.  Dessa missionärer väljer 
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att inte gå ut med namn och vill inte att jag publicerar de mail jag har fått. 
Men de vill gärna att kunskapen sprids. Så jag börjar sippra ut den 
information jag har fått till vissa kristna bloggägare som jag har förtroende 
för om de respekterar missionärernas vilja (i detta fall). Och de har de gjort 
utefter vad jag vet. Därför! kan inte några källor namnges tyvärr. Men om 
någon är intresserad är det ju bara att kontakta lokala kristna i norra 
Mocambique och själva höra vad de säger.

En kristen blogg valde att skriva en artikel, (vi kallar den artikel 1) om Heidi 
Baker och Iris ministries där viss information från dessa mail användes. 
Wellstam skrev en respons. Och detta är då en respons på Wellstams 
respons!;)

Jag har planer att själv publicera en “rapport” om Iris ministries vid senare 
tillfälle.

Wellstam börjar sin artikel med att han kallar vissa för “hädelsejägare 
=”(personer som ser som sin kallelse att kritisera och döma ut andra 
kristna)”.

Tror inte att speciellt många sk. väktare har en längtan att (eller 
vill) döma ut andra kristna. Snarare är det så att många vill pröva 
olika läror och längtar efter sanning. Det kanske handlar om att 
man är trött på lögner, manipulation, masspsykoser och i 
förlängningen en nidbild av vad kristen tro är?

Jag medger att jag kunde formulera ovanstående bättre! Dessa 
personer ser nog inte som sin kallelse att döma ut andra kristna. De 
har säkert goda motiv och ser sig själva som Guds väktare mot 
avfallet i den sista tiden. Men i praktiken innebär detta att de letar 
(eller jagar) efter brister och hädelse hos andra kristna, främst ledare. 
Ofta så dömer de ut personen. Ord som falsk profet, en satans 
hantlangare, villolärare, demoniserade m.m. förekommer frekvent på 
engelska och svenska väktarbloggar. 

Jag anser att onlinedömandet som fenomen är mycket problematiskt, 
vilket jag inte har utrymme att gå in på här.
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Wellstam skriver:”Dessutom rör Gud vid människor så att de faller, skrattar 
och skakar ibland genom Heidis tjänst. Allt sådant är alltid demoniskt enligt 
denna grupp kristna.”

Detta är en ganska grov generalisering. Det finns nog många 
åsikter om vad dessa manifestationer är.

Azaryahu skriver att jag gör en grov generalisering. Jag har ägnat tid 
åt att läsa på blogg 1 (såsom Azaryahu kallar den) och flera andra 
bloggar jag syftar på och det är just detta som de menar att 
manifestationerna är. Naturligtvis är inte alla som är skeptiskt 
inställda till karismatik en homogen grupp, och jag har heller aldrig 
påstått detta.

Wellstam skriver vidare att han anser det sorgligt hur svagt underbyggd 
kritiken är i artikel 1.

Det han skriver indirekt här är att lokala kristna missionärer som 
har bott i norra Mocambique i mer än 20 år inte bör tas på allvar då 
deras åsikter inte har något större värde? (Då mycket av vad som 
togs upp om Iris ministries arbete i norra Mocambique i artikel 1 
baseras på deras berättelse) Detta är verkligen sorgligt och på 
gränsen till arrogant. Därför skall jag försöka hänvisa till länkar och 
källor så ofta det går i texten hädanefter.

Det är endast några delar av kritiken mot Iris Ministries som baseras 
på dessa källor. Det jag går hårdast ut mot i min respons är följande 
saker, vilka jag menar är svagt underbyggda:

- kritiken mot Heidis undervisning
- påståendet att Heidi poserar med afrikanska barn för att få pengar
- ifrågasättandet av uppväckanden från de döda utifrån att EN
  person inte hört något om det.
- tanken att det per automatik är omöjligt för Iris Ministries att ha      
  startat 8000 församlingar på 17 år. Hur många av dessa församlingar   
  som finns kvar idag är en annan sak. Jag påpekar i mitt inlägg att    
  I.M. själva säger att det är svårt att veta. Det jag vänder mig emot är  
  att man anklagar dem för att ljuga. Att ha fel är en sak. Att ljuga en 
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  annan.
- Jag anser att källans berättelser om församlingsflytt, problem vid  
  någon brunnsborrning m.m. leder till oproportinerliga slutsatser.  
  Ingen har påstått att I.M. är perfekta. Att det sker krockar mellan   
  hjälporganisationer och världlandets styrande är inte ovanligt. 
- Jag kritiserar också kritikernas sätt att bedöma frukten.

Inget av ovanstående underkänner källorna eller är arrogant. 

“Guilt by association”. Först och främst skall en predikant/lärares 
undervisning prövas, men vilka denne person nätverkar och 
samarbetar med är också viktigt då det säger en hel del om dennes 
karaktär och andliga insikt. Att negligera detta är i bästa fall naivt 
och i sämsta fall riktigt farligt.

Vilka man nätverkar kan säga en del. Men man kan ändå ha vitt skild 
teologi och praktik. Guilty by association är i vilket fall ett tvivelaktigt 
sätt att argumentera, särskilt när kritiken man riktar mot dem Heidi 
nätverkar med är lika tvivelaktig som den som riktas mot Heidi. Det 
blir ett cirkelresonemang. 

Wellstam skriver: “Man använder som vanligt “latter rain-stämpeln” trots att 
Heidi aldrig talar om Latter Rain eller är inspirerad av rörelsen.”

Hon kanske inte talar om “latter rain”, har ingen aning? Men vad 
säger hennes man?” Declaring William Branham to be the most 
anointed person to walk the earth since Jesus.”?

LÄNK: http://www.youtube.com/watch?v=5H-KR3e26CA

Att han har denne kontroversielle helandepredikant som kanske 
sin största förebild säger en hel del. Och att inte Heidi Baker skulle 
ha påverkats av sin man när det gäller detta ämne är väl inte 
speciellt troligt?

Länkar angående William Branham:
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http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/
AlphaRoots_Branham_LatterRain.htm

http://www.deceptioninthechurch.com/quotes.html#Branham

Vi behöver lära oss att inte kasta ut barnet med badvattnet. Att säga 
att William Branham var smord i början av sin tjänst innan han 
spårade ut är inte att samma sak som att säga att hans teologi var 
bra. Gud använder de som är villiga, inte de som har 100 % korrekt 
teologi (då skulle han inte kunna använda någon!). Att Branham 
gradvis spårade ur är tragiskt. Men studera gärna frukten av hans 
tjänst innan det - nog var han smord alltid. Detta är ett klassiskt guilty 
by association resonemang. För att argumentet ska ha någon som 
helst bäring så skulle Rolland Baker ha sagt såhär: “William Branham 
var helt klanderfri, jag delar hans teologi till fullo.” 

Wellstam skriver vidare att “Man påpekar även att Heidi besökte Toronto 
och försöker genom det visa att Heidi då förstås måste vara osund”.

Wellstam får det att låta som att hon endast var där vid något 
tillfälle och att hon sedan inte har någon direkt kontakt med denna 
kyrka eller rörelse. Detta är ju helt befängt!

Det är ju bara att gå in på Revival Alliance hemsida:

LÄNK: http://revivalalliance.com/

Dessa tre länkar går grundligt igenom Heidi Baker och Iris 
ministries kopplingar till NAR (New Apostolic Reformation) och 
Torontorörelsen.

Del 1: http://www.talk2action.org/story/2012/5/7/6228/64684

Del 2: http://www.talk2action.org/story/2012/5/11/174740/252

Del 3: http://www.talk2action.org/story/2012/5/24/02957/6282
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Jag skriver inte att hon bara var där en gång. Det jag skriver kan lika 
gärna betyda att hon besökte Toronto regelbundet under flera års tid. 
Men jag medger att jag kan formulera det tydligare. Jag vet mycket 
väl att Heidi haft en nära koppling till Torontoförsamling sedan dess. 
Min poäng är inte att Heidi inte har en nära koppling till Toronto, utan 
att guilty by association resonemanget är tröttsamt. 

Wellstam skriver: “Att undervisa genom att berätta vittnesbörd är inte fel. 
Men naturligtvis berättar inte bara Heidi historier, även om hon ofta gör det 
i väst för att väcka Gudsfruktan, längtan, överbevisning m.m.”

Mitt huvudsakliga syfte är inte att syna Heidi Bakers undervisning 
vid detta tillfälle, då jag behöver lyssna till fler predikningar. Det 
finns andra kristna som har gjort det och som får stå ansvariga för 
deras kritik. Det jag vet dock är vad jag har hört när hon predikade 
i Vänersborg. På blogginlägg 8 har jag skrivit ner mina reflektioner. 
Att hon säger kontroversiella saker är ett faktum att hon sedan 
säger annat som är bra suddar inte ut det förstnämnda.

Jag var också i Vänersborg och reagerade inte på en enda sak.  
Det Azaryahu reagerar på är troligen saker som rör uppenbarelser 
och karismatik, inte evangeliets kärna. 

Wellstam skriver: “Iris Ministries medger att de inte har något detaljerat 
register över församlingar de planterat.”

Om du har planterat någonstans mellan 5-10000 församlingar så 
borde du åtminstone kunna nämna i vilka länder, i vilka provinser, 
några städer, några byar?

Jag skrev inte att de inte har någon koll alls, bara det de själva säger: 
att deras organisation består av självständiga församlingar och inte 
är lika strukturerad som vi är vana vid i väst. De har en uppfattning 
och samlar ledare ibland, men kontakten med avlägsna små byar är 
inte så enkel. Naturligtvis vet de var mängder av församlingar är. 
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Wellstam skriver angående siffran 8000 församlingar på 17 år. “Av någon 
anledning så räknar kritikerna inte med att I.M. har tusentals ledare som 
planterar församlingar och att församlingarna i sin tur ibland planterar 
församlingar.”

Det säger sig självt att kritikerna till Iris ministries förstår att det 
inte hävdas att Heidi och Rolland själva har åkt ut och grundat 
dessa kyrkor. Utan det handlar om att de har svårt att få ihop 
siffrorna? Mocambique har runt 21-23 milj. invånare. I och med att 
det var svårt att få kontakt med Mocambiques ambassad fick jag 
leta statistik på nätet och jag fann: Joshua project  en kristen site 
med extrem noggrann statistik på folkslag, länder och hur många 
som bl a är trad.kristna resp. evangeliskt kristna. Vad står det om 
Mocambique och speciellt Makhuwa folket i norra delen av landet 
som Iris ministries arbetar med?

Jag har haft mailutbyte med några kritiker till I.M där de argumenterat 
just såsom jag beskriver i min respons. Visste jag att man kritiserar 
statistiken utifrån andra grunder så skulle jag ha kommenterat det 
också. 

LÄNK: http://www.joshuaproject.net/countries.php

Utdrag:

Makhuwa    4,239,000    Y    13.00 %                (Evangelic)      551.000 ca
Makhuwa-Marrevone    544,000    Y    0.05 %   (Evangelic)        27.000 ca
Makhuwa-Moniga    254,000    Y    2.00 %        (Evangelic)          5.000 ca
Makhuwa-Saka    249,000    Y    3.00 %            (Evangelic)          8.000 ca
Makhuwa-Shirima    726,000    Y    2.00 %        (Evangelic)         15.000 ca

Om vi utgår från att denna statistik är någorlunda korrekt, (Det kan 
inte ha ändrats nämnvärt sedan dessa siffror uppdaterades 
misstänker jag.), så finns det ca 600.000 evangeliskt kristna hos 
Makhuwa folket. Då är frågan? Siffran på 8000 kyrkor, gäller den 
endast Makhuwa folket eller gäller den andra folk i Mocambique 
också, kanske eventuellt andra länder? 8000 kyrkor med säg runt 
20-150 medlemmar ger en siffra på: 160.000-1.2 milj. nykristna!
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Vad jag förstår så inräknas församlingar över hela Mozambique i 
denna siffra. Varför inte fråga I.M. själva?

FRÅGA: Skulle inte så här många nykristna i ett område där det bor 
6-7 milj. märkas extremt tydligt? Säg att det under en tioårsperiod 
blev 1/2 milj. nykristna i Norge? Skulle det vara svårt att få dessa 
siffror bekräftade? Varför är det så att vissa personer som har 
besökt dessa områden i norra Mocambique inte har hört talas om 
fler kyrkor? Vi kanske bör fråga fler?

Nu utgår Azaryahu ifrån att församlingarna inte planterats över hela 
Mozambique. Utifrån Suprise böcker öppnas även möjligheten att 
församlingar som han planterat i andra länder kan ha knutit kontakt 
med I.M. Det finns även möjligheten att I.M. sänt ut missionärer till 
andra länder och grundat församlingar. Jag visade problematiken i 
resonemanget om att fråga enskilda människor i mitt inlägg. 

Wellstam skriver: “Det är tyvärr inte ovanligt med avundsjuka och bittra 
anklagelser missionsorganisationer emellan och dessa källor måste därför 
tas med en nypa salt.”

Så då bör vi inte ta deras berättelse på så stort allvar? Det visar 
vilken respekt Wellstam har för folk som har slitit och kämpat i 
åratal i ett land som missionärer när det inte passar hans agenda. 
Dessa får se en “flashig” missionsorganisation dyka upp (som 
varken känner till den lokala kulturen eller har något större intresse 
av att samarbeta eller lyssna på andra kristna) och bryta ner 
förtroenden och arbete som byggts upp under lång tid, vilket leder 
till konsekvensen att alla kristna får dåligt rykte. Dessa missionärer 
får se dessa “flashiga” organisationer bedriva ett undermåligt 
hjälparbete. Och när de säger något om detta vid en eventuell 
fråga, så blir de anklagade för att vara avundsjuka och bittra? Ja, 
du?

Jag känner som sagt inte till källorna, och menar verkligen inte att de 
vare sig är bittra, avundsjuka eller opålitliga. Jag har dock studerat 
missionshistoria och vet att dessa saker är vanliga, särskilt om det 
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dyker upp nya aktörer som har framgång. Om det gäller dessa källor 
ifråga kan jag inte veta. Jag vill dock problematisera denna sorts 
källor, vilket man bör med alla källor. Särskilt när man drar så 
drastiska slutsatser utifrån dem.

Iris Minstries känner visst till den lokala kulturen. De flesta av deras 
ledare är afrikaner. De har funnits där i över 17 år. I.M var verkligen 
ingen “flashig missionsorganisation” när de kom till Mozambique. 
Heidi och Rolland hade ett litet barnhem och några vacklande 
församlingar. Mycket kärlek, svårigheter och lidande men lite resultat 
eller framgång i världens ögon. Sedan dess så har de växt organiskt. 

Att de inte skulle ha något intresse att lyssna på eller sammarbeta 
med andra kristna är omöjligt för oss att avgöra. Säger källorna det? 
Problemet med anonyma källor är att påståenden inte kan granskas 
och därmed inte ifrågasättas. Tänk om det är källorna som haft svårt 
att samarbeta? Det behövs konkreta saker att ta på för att kunna 
komma med sådana anklagelser. Anonyma källor duger inte. 

“Undermåligt hjälparbete”? Gör en enkätundersökning på 
barnhemmen som är fulla av vittnesbörd från lämnade, våldtagna 
barn som idag är hela och glada församlingsledare. Det saknas 
konkret kritik mot barnhemmen.

Wellstam skriver vidare: “Att påstå att 90 % av alla kristna i I.M.-
församlingar består av kristna som evangelikala kyrkor lett till tro är 
orimligt.”

Ja ha, hur vet han det? Han skriver att så stora är inte de 
evangeliska kyrkorna. Jag antar att han menar att så många 
kristna finns det inte så att det kan fylla upp 8000 kyrkor. Detta 
baserar Wellstam på att siffrorna som Iris ministries hävdar 
stämmer. Men om de inte gör det, så blir ekvationen en annan? Det 
kan ju vara så att det är färre antal personer i de kyrkor som Iris 
ministries hävdar att de har startat. Och det är ju det vi håller på 
och kontrollerar.
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Jag menar också att påståendet är orimligt utifrån I.M:s generella 
evangelisationsstrategi, - att besöka onådda byar och visa 
Jesusfilmen, bota sjuka och sedan grunda församling. 

Not: Jag har blivit inbjuden till Mocambique för att själv besöka 
detta område och göra en research. Hade gärna åkt om jag hade 
haft möjlighet för att intervjua folk och höra vad de har att säga om 
detta ämne.

Så hur skall vi ta reda på detta? Förslagsvis får vi fortsätta att 
försöka kontakta folk i dessa nordliga provinser i Mocambique.

Jag har ytterligare ett förslag till Azaryahu: kontakta några av de 
tusentals volontärer från hela världen som besökt olika delar av I.M. i 
några veckor för korttidsmission. Eller varför inte fråga dem som 
väljer att bo där under två år, ett annat vanligt alternativ. Vill man göra 
ordentliga undersökningar så behöver man även undersöka 
organisationen själv. Syna den inifrån. 

Wellstam skriver: “Sen inbjuder de dem som är blinda och döva att 
komma fram och få förbön. Dessa blir praktiskt taget alltid helade och 
stora delar av byn tar emot Jesus och en församling bildas. Att påstå att 
90 % skulle komma från kyrkflytt stämmer inte med verkligheten.”

Hur vet han att praktiskt taget alla alltid blir helade? Har han själv 
varit med på alla dessa evangelisationsbesök i byarna? Har han 
fått tag i dokument och läkarrapporter? Eller utgår han endast 
utifrån vad Iris ministries säger själva?
Han pratar om verkligheten? Jag frågar igen: Vem vet bäst hur den 
politiska, andliga, sociala och kulturella situationen ser ut i norra 
Mocambique. David Wellstam i Örebro eller de lokala kristna i 
området?

Jag har sett flera filmer där döva botas vid denna sorts 
evangelisation. Det finns mängder av vittnesbörd från människor som 
blivit helade från dövhet och blindhet som Heidi bett för. Det är 
erkänt och sker regelbundet då Heidi är i tjänst världen över. Jag har 
skrivit ett helt blogginlägg om det orimliga i att inte acceptera 
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vittnesbörd utan att en läkare sagt amen. Jesus och den första 
kyrkan delade inte denna praxis. 

Till skillnad från Azaryahu så rör jag mig frekvent i sammanhang av 
nutida karismatik och läser och lyssnar på mycket från hela världen. 
Idag pågår det vad man skulle kunna kalla för en helandereformation 
där allt fler kristna (särskilt i samband med evangelisation) 
regelbundet ser helanden ske. Som sagt, vi ser en del själva. Att I.M. 
har fått genombrott beträffande just dövhet och blindhet är inget 
konstigt.

Frågan är varför Azaryahu automatiskt blir skeptiskt inställd till 
mirakler och hellre tror att I.M. ljuger än talar sanning? Bevisbördan 
vilar på den som anklagar. Azaryahu ger inget stöd för detta 
ifrågasättande.

Wellstam skriver: “Någon påstår att de flyttar p.g.a. löften om helande och 
materiell välsignelse. Detta är är ett ogrundat påstående. Har någon gjort 
en enkätundersökning? Troligtvis uppskattar Afrikanerna den levande 
andlighet som finns inom I.M. eftersom de själva har en tydligt andlig 
världsbild, medan i alla fall somliga evangelikala församlingar på 
missionsfältet saknar Andens kraft & gåvor i funktion.”

Ogrundat påstående? Hur vet han det? Har han själv gjort en 
enkätundersökning? Att han tror att inte materiella fördelar skulle 
spela någon roll i ett fattigt land som Mocambique, visar på ren 
naivitet igen.

Min poäng är att dessa anonyma källor gör gigantiska anspråk om de 
föreslår att I.M. inte alls leder människor till tro, utan lockar med 
världslig rikedom. Vilka materiella rikedomar har I.M. att locka med? 
Jag har inte gjort någon enkätundersökning! ;) Man kan inte komma 
med så grova anklagelser och löst hänvisa till att man talat med 
någon som bor i Mozambique. Har dessa få personer full inblick i 
I.M:s arbete i hela landet?

Wellstam skriver: “Källan påpekar att många afrikaner fortfarande ibland 
besöker medicinmän och liknande vid problem och undrar om de som gör 
detta verkligen kan kallas för kristna. Det är ungefär som att säga att 
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västerländska kristna som är giriga, präglas av otro & skepticism p.g.a. 
den naturalistiska världsbilden inte är kristna”.

Jag vet inte riktigt om det går att göra en sådan här jämförelse. 
Det källan menar är nog att det är svårt att bedöma hur djup en 
omvändelse är i ett land som Mocambique då det är vanligt med 
religionssynkretism samt att dolda motiv till materiella fördelar 
finns. Därför kan det vara rimligt att ta vissa rapporter och 
påståenden med en nypa salt.

Jag menar att det går att göra en sådan jämförelse. Västerländska 
kristna tenderar att hålla kvar vid vissa kulturellt betingade saker som 
strider mot det nya livet i Kristus. Somliga söker sig till församlingar 
för att de är ensamma, vill komma till himlen etc. Intressant att 
Azaryahu menar att det går att ta rapporter om omvändelser med en 
nypa salt. Tydligen är det arrogans när jag ifrågasätter hans källor.

Wellstam skriver: Det finns alltid människor som vill ge falsk statistik om 
antalet kristna i länder som Mozambique. Vi har sett samma tendenser i 
andra väckelseländer där de styrande ljuger för att ge intryck av att kyrkan 
är liten och betydelselös. Det är tråkigt att bloggaren litar mer på dessa 
källor än på sina bröder och systrar i I.M.

Det är väl snarare så att många kristna har börjat märka att deras 
sk. bröder och systrar överdriver och inte håller sig till sanningen. 
Det är allvarligare än att vissa sekulära regeringar reviderar sin 
statistik!

Ovanstående resonemang bygger på att kritikerna har rätt om att Iris 
Minstries ljuger. Dessutom så svarar det inte på min poäng, - att 
argumentet om statistik från regeringen inte håller.

Wellstam skriver: “På en blogg ifrågasätts uppgiften att ca 60 personer har 
uppstått från de döda. Vill du veta vilken grund bloggen har för att anklaga 
Iris Ministries för lögnare? EN person som bor ganska nära Iris Ministries 
bas har tillfrågats och visste ingenting om detta. Vår ungdomsverksamhet 
har sett ca 100 helanden/år de senaste tre åren. De flesta i Örebro vet 
ingenting om detta. Då har det nog inte skett och jag är en lögnare.”
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Denna jämförelse är faktiskt riktigt pinsam! För det första, om det 
är 60 personer uppväckta från de döda i detta område, så borde 
alla i området ha hört talas om det! Speciellt en lokal kristen 
mocambiquer! Minsta lilla grej om något helande brukar ju spridas 
med vindens fart i kristna kretsar. Det borde finnas hur många 
klipp och tidningsartiklar som helst? Iris ministries menar att de 
har dessa uppväckanden dokumenterade! Ok, låt oss begära ut 
dessa. Dessutom kan det ju vara så att alla som vittnar om detta 
inte är ärliga, det är ju något som behöver verifieras. Att jämföra 
nyheten med folk som blir uppväckta från de döda med några 
helanden i Brickebergskyrkan, är minst sagt märkligt?
 David Wellstam får gärna berätta vilka typer av helanden som har 
skett? Är några av dessa i paritet? Om vi säger att 5 st personer 
hade blivit uppväckta från de döda i Brickebacken centrum, hade 
inte folk i Örebro hört talas om det? Hade inte Nerikes Allehanda 
skrivit om det? Hade inte ens de kristna i säg Mellringekyrkan hört 
talas om det, hade inte de kristna i Lindesberg hört talas om det? 
Givetvis hade de gjort det! Dagen hade skrivit om det i en vecka!;)

Jag anser inte att min liknelse haltar. Det visar på att trots att bra 
saker sker så sprider det sig inte överallt. Naturligtvis tenderar 
vittnesbörd om uppväckanden från de döda väcka mer 
uppmärksamhet än helanden. Samtidigt så får vi komma ihåg att det 
sker i ett mycket större land än Sverige och under 17 år. Saker sker 
ofta i mycket små “byar” som saknar teknik och modern 
kommunikation. Många platser har ingen större kontakt med resten 
av landet. Azaryahus argument bygger dessutom på att dessa kristna 
vill sprida det överallt. Alla känner inte på det sättet. 

Som sagt så finns det videointervjuer med folk som uppstått från de 
döda. Se t.ex. Finger of God av dokumentärfilmaren Darren Wilson. 

Wellstam skriver vidare: “Den kritiske bloggaren fortsätter och säger att 
han förstått på olika källor (källorna anges inte) att Iris Ministries 
verksamhet ibland krockar med kulturen.” “I de flesta fall har det de gjort 
troligen fått positiva effekter.”

Ja, detta är något som denna källa känner en stor sorg och 
frustration över, och jag förstår det efter att ha läst dennes 
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berättelse där källan ganska tydligt förklarar hur komplex den 
kulturella situationen är och vad det finns för komplikationer med 
hjälparbete. Hur vet Wellstam att Iris ministries arbete i de flesta 
fall har fått positiva effekter? Uppenbarligen är det inte så om du 
frågar vissa lokala kristna. De menar faktiskt att ibland är deras 
verksamhet och rykte till nackdel.

Jag skriver i mitt inlägg att Iris Minstries säkerligen har gjort misstag i 
sin iver att hjälpa. Men att göra misstag är inte detsamma som att 
ljuga, manipulera, predika en annan Jesus, sprida en falsk smörjelse 
etc. som väktarbloggarna påstår. Att påstå att I.M.s stora hjälparbete 
inte har fått positiva effekter till stor del är ett mycket arrogant 
påstående. Särskilt när det inte underbyggs. 

Som sagt: anonyma källor är omöjliga att förhålla sig till. Vi vet inte 
om källan talar om vad ETT brunnprojekt eller tvåtusen. 

Wellstam skriver: “Bloggen försöker genom det antyda att det inte alls är 
så vanligt med gatubarn i Mozambique och att Heidis arbete därför är 
onödigt. Intressant att andra källor menar att det finns mängder av 
ensamma gatubarn som lever i misär i Afrika, inte minst i Mozambique.” 
“Som om inte barnen löpte större risk att utnyttjas på gatan eller i 
händerna på avlägsna släktingar.”

Nu handlar det om ett specifikt område i norra Mocambique som 
verkar ha en viss kultur som kanske inte speglar andra delar. Och 
än en gång så frågar jag, vem har mest kunskap om området och 
dess sociala problem? En lokal kristen i Pemba som har bott där i 
tjugo år eller en kristen i Örebro, (som antagligen inte har varit 
där)? Om det är så att släktingar tar hand om föräldralösa barn i 
detta område, så är det väl det hjälporganisationerna bör stödja.

Den blogg som jag främst responderar mot är i så fall inte tillräckligt 
tydlig. Den får det att framstå som om Iris Minstries mot barn i hela 
Mozambique är problematiskt. Jag har naturligtvis inte koll på Pemba 
och jag avvisar inte att det finns en kultur av att släktingar tar hand 
om barnen. Min poäng i mitt inlägg är att mängder av barn förstås 
faller emellan stolarna. Men som sagt, jag påstår inte att I.M.s arbete 
saknar problem. 
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Wellstam skriver: “Bloggen kritiserar även utdelandet av mat och säger att 
det inte alls är någon hungersnöd i landet. Det verkar inte som om 
bloggarens källor har varit i Mozambique.”

Jo, du denna källa har bott och verkat i Mocambique i över tjugo 
år. Det som menas här är att det inte är hungersnöd i vissa 
specifika delar i landet samt att detta område i norra Mocambique 
är bördigt. Och att hjälporganisationer bör uppmuntra dem till att 
själva odla sin mat istället för att föda dem. Konsekvensen av att 
ge dem mat i dessa områden blir att de blir lata och rationella. 
Varför skall vi hålla på och kämpa när vi kan gå till den “flashiga” 
amerikanska hjälporganisationen och få saker gratis?

Åter igen så behöver kritikerna tydligare specificera att de enbart 
riktar sig till denna del av landet. Naturligtvis är det bra med hjälp till 
självhjälp. Men människor svälter ihjäl längs vägen. Har Azaryahu läst 
statistiken om hur många som dör som barn i Mozambique? Har den 
inte i huvudet, men minns att det är många. 

Detta är en komplicerad fråga som vi möter över hela världen. Ska vi 
ge mat till tiggare? Mat till uteliggare? Här kan vi ha lite olika filosofi, 
och det ena motstrider inte nödvändigtvis det andra. 

Wellstam skriver: “Faktum är att Heidi begär aldrig att dessa kollekter tas 
upp. Värdförsamlingarna väljer själva att göra detta.”

Så han menar att Heidi Baker reser från Pemba i Mocambique till 
Vänersborg för att medverka på två möten. (En resa som kostar 
mellan 25.000-50.000 kr och tar mellan 22-40 h enkel väg beroende 
på vilken flight du tar.) Utan att förvänta sig att en kollekt tas upp 
till hennes ministry? Det säger sig självt att arrangören känner sig 
näst intill tvingad att ordna upp detta.

Hennes resa betalas förstås. Jag tror de flesta arrangörer gärna ger 
pengar till I.M. Heidi förstår naturligtvis också att hennes resande i 
väst genererar kollektpengar. Men hon talar sanning när hon säger att 
hon inte ber om pengar. Viktig skillnad. Särskilt eftersom bloggen jag 
responderar på säger att Heidi LJUGER om detta.
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Wellstam skriver: “Jag har hört kritiker säga att det är svårt att bedöma 
frukten av Iris Ministries, “eftersom sådant tar tid att se”. Jag håller inte 
med. Sjutton år borde räcka! Att se frukten är inte alls komplicerat. Blir 
människor frälsta? Blir människor befriade & helade? Planteras 
församlingar? Lever ledarna i hög moral och integritet?”
“På samtliga frågor ovan så är svaret ja gällande Heidi Baker.”

Och detta vet Wellstam i och med att han har kontrollerat och 
verifierat detta med andra exempelvis lokala kristna i området? Om 
vi lägger till lite: Nedvärderas andras arbete och mission? Lyssnas 
det på andra kristna som har varit längre i området? Bryr vi oss om 
den lokala kulturen? Överdrivs det med siffror? Fars det med 
osanning? Vad blir det för svar på dessa frågor?

Än en gång så är det tråkigt att se att Azaryahu och andra utgår ifrån 
att I.M. är lögnare. Jag rekommenderar som sagt Azaryahu att 
anmäla sig som volontär i två veckor eller två år och se själv. Jag har 
träffat och hört människor berätta om I.M. som bott där flera år. 
Borde inte de veta? Det går inte att hålla uppe en fasad när man är 
omgiven av mängder av volontärarbetare som finns med överallt i 
organisationen. 

Azaryahu har som sagt inte gett något stöd för att andra 
missionsarbeten nedvärderas. Nedvärderas är ett starkt ord. Vi vet 
inte vilken sorts sammarbetsförsök som gjorts. Vi vet ingenting. Det 
som anförts hittills genom dessa anonyma källor säger inte att I.M. 
inte bryr sig om den lokala kulturen, bara att de har gjort några 
misstag. Inget bevis finns heller för att I.M. farit med medveten 
osanning.

Wellstam skriver vidare: “Finns det ingenting synligt så finns det ingen 
grund för att anklaga.”

Så det som är dolt och få vet om och uppdagas skall inte föras 
fram i ljuset, eller?
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Wellstam skriver: “En blogg påstår att Heidis arbete sprider kaos, splittring 
och förvirring. Det är hårda ord. Dessa ord blir absurda som summering av 
Iris Ministries. När man dessutom vet att de bygger på lösa antagande, 
osäkra källor och ogrundade anklagelser så blir man sorgsen inombords. 
Får man göra såhär? kommer jag på mig själv att tänka. Det känns 
orättfärdigt att offentligt döma ut och varna för en person och organisation 
som gör så mycket gott för Guds rike.”

Uppenbarligen är det så att någon upplever denna frukt av Iris 
ministries, och då måste det ju bero på något. Att kalla lokala 
kristnas åsikter för “lösa antaganden och ogrundade anklagelser”, 
det är verkligen sorgligt. De om någon bör ju veta vad denna 
organisation gör. Wellstam frågar: Får man göra såhär? Jag vet 
inte, men jag hoppas att vi har möjlighet till att pröva påståenden 
och syna organisationer. Men det bör göras på ett schysst och 
respektfullt sätt. Jag frågar mig också, får man göra så här? Får 
kristna manipulera, vara arroganta, dribbla med siffror, tala 
osanning, vara extremt självcentrerade, dupera andra kristna, 
utnyttja kristnas naivitet, predika läror utan grund i bibeln?

Det är detta som vi prövar här: Talar Iris ministries sanning och är 
de värda vårt förtroende?

Jag orkar inte upprepa mig igen. Allt som Azaryahu skriver om I.M. 
saknar tyngd. Som sagt: problematiken med anonym källa. Allt han 
nämner går att tolka på andra sätt, och INTE PÅ EN ENDA PUNKT 
kan han BEVISA något av det han säger. Det stämmer säkert att fel 
har begåtts, men att de skulle vara vanliga, medvetna och utförda av 
en flashig organistion som är självcentrerad är verkligen tveksamma 
vridningar. Jag noterar att Azaryahu inkluderar “predika läror utan 
grund i Bibeln”, - något han själv i sin respons medger att han saknar 
kunskap om.

Wellstam skriver till sist: “Tyvärr är det svårt för den oinsatte att bedöma de 
anklagelser mot nutida karismatik som finns på diverse bloggar & youtube. 
Även om det är teologisk tveksamt och ogrundat så tenderar mängden 
anklagelser, vridningar och skrämseltaktiken att lura några.”
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Att kalla den prövning som görs mot viss! nutida karismatik. (Han 
gillar att generalisera) för teologiskt tveksam och ogrundad är 
verkligen märkligt. Är det något en del av dessa bloggar gör så är 
det ju att använda ordet som grund och jämföra med vissa 
predikanter/lärares undervisning. Det finns ju hur mycket som 
helst skrivet och ofta är det ganska välgrundat, inte alltid, men det 
finns många som har goda grunder för sin kritik och skepticism 
gentemot vissa strömningar inom kristendomen.

Wellstam har ju rätt att ha vilka kristna förebilder som helst.
Vi får väl se en dag om han valde rätt sådana?

Jag har hittills inte sett en enda positiv sak skrivas om karismatik av 
väktarbloggarna. De fokuserar främst på vad de är emot. Jag har 
skrivit ett dokument på ca 40 sidor där jag teologiskt granskar vad 
jag kallar “falska-profeter-teologins” argument. Jag har även skrivit 
mycket annat, särskilt i respons mot Bill Johnson. Jag säger inte att 
kritikerna inte argumenterar eller motiverar sin kritik, bara att jag 
anser att den inte håller teologisk och därmed saknar grund. 
Naturligtvis så behöver man inte dela mina slutsatser! ;)
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