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                                     Introduktion 

 

 

            Jag har längtat att få skriva denna bok,ändat sedan jag tog 

emot en vision from Herren,för en tid sedan i den vision, stod jag 

inför Guds tron och Herren visade mig att många pastorer,efter att 

ha vunnit själar,presenterat dem för honom bara för att vända om 

och gå utan att anförtro dem i hans omsorg .Den här visionen vara 

kristall klar. Själar har blivit byten för pastorn som har  övergett 

sina roller som herdar, för att bli företag chef. Detta är inget annat 

en synd,som tyvärr tar mer plats i många församlingar. 

    

     << Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga 

filosofi,byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på 

Kristus >> Kolosserbrevet 2:8 

 

        

     Synd, speciellt begär växer vilt i så många församlingar som 

hävdar att de tillhör Herren, att de börjar att se ut mera som ett lite 

familjeföretag istället för församlingen som Kristus kom för att 

bygga. Enligt skrifterna, denna paganisation av församlingar och 

tjänster kommer att bli värre till Herren Jesus-Kristus andra 

tillkommelse. 
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Denna minskning kommer att gynna födelsen  av den   

avfallna kyrkan som en nation utan moralisk lag,medan de som 

förblir trogna mot Herren kommer att starta hemförsamlingar för 

att tillbe Gud i enkelheten av det rena och sanna Evangeliet. 

Dessutom är nedgången i hemförsamlingar som redan påbörjats av 

många Guds barn. Men av dem så sårad, besviken och äcklad av 

den korrupta och av visa förare förment kristna, bestämde de sig 

för att dra ett streck över dem gemenskap och det är mycket 

allvarligt. 

           

           << Och då skall många komma på fall, och de skall förråda 

varandra och hata varandra >> Matteusevangeliet 24:10 

 

     I den här texten, verbet <<fall>>kommer från 

grekiska<<skandalizo>> och betyder att  en person börjar att 

misstro och överge någon som hon borde tro och lyda. Ja, man 

inte förneka sanningen i dessa ord. Det går inte en dag utan att 

kristna hör om de skandaler som äger rum i församlingarna runt 

omkring världen. 

    

Det verkar som en del pastor har glömt,eller kanske har de alltid 

velat att ignorera, att bibeln är den enda myndighet på moral i 

kyrkan. Det är den enda vägen som vilken kristna kan känna den 

verkliga Guden. 
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Hur ska man annars förklara att många människor som påstår 

Kristus,bygga kyrkan samtidigt förlita sig på mänsklig tradition 

och inte på Guds ord ? För många kyrkliga förare, bibeln är inte 

den enda källa till tro. De föredrar istället för att hänvisa till andra 

skrifter inspirerade av världen och erfarenheter av så kallade 

världsberömda läkare att bedra och vilseleda Guds barn. 

Således ,över 1900år efter födelsen av kyrkan, vi kan inte bortse 

från dramatiska iakttagelse : många lokala kyrkor är långt från den 

grund som posera av Jesus-Kristus genom att anta en antibibliska 

operation. I spetsen för dessa avfalla möten, finns det ofta en man 

som brukar kallas pastor, som regerar och dominera över  de 

kristna han manipulerar skrupelfria. 

          Eftersom många har fallit i fällor av dessa rovlystna vargar, 

säga upp och varna verkade som en nödvändighet och brådskande. 

Även om det är sant Guds barn ska komma ut ur Babylon att helga 

sig i väntan på uppryckandet av kyrkan, är de fortfarande 

nödvändigt att de öppnar sinar ögon och de vet plats falska 

arbetare och falska läror som leder dem vilse . Det är i detta 

sammanhang som den boken skrevs i be att,genom Herrens 

nåd,många är upplysta och återvänder till vår gudomliga 

heder,Jesus-Kristus från Nasaret. 

      

                    Jag tillägnar denna bok först till Herren Jesus-Kristus 

min frälsare och Herre personal,och hela minister teamet runt mig 

och stödja mig genom bön och rådgivning. 
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                                    KAPITRE  1 

 

     NÄR BABYLONE SNEDVRIDER 

                DEN PASTORALA FONKTION 
     

            När vi observerar den pastorala funktion som den 

presenteras och praktiseras idag, gör videt sorgliga faktum att det 

är väldigt annorlunda från den bibliska modellen fastställts av 

Herren själv. För många människor är det ett jobb som alla andra 

kräver teologisk utbildning och löner som går med det. För att bli 

en pastor i dag, ingen anledning att vara kallad av Gud, 

prästvigning, denna initiering rit att ange denna elit vad prästerna 

räcker. 

 

1) DEN ORDINATION RITEN OM INLEDANDE 

 PASTOR FÖRETAG CHEF. 

 

     Fler och fler pastorer i kyrkor som kallas för kölvatten får < 

heliga ordination> att äntligen komma in i en värld av präster och 

redovisas till verkligt värde. Denna ceremoni är mer besläktad 

med initiering ritualer mystiska brödraskap än ett enkelt 

erkännande av ministerier enligt Nya testamentet.   
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a) Ordinationen i den romerska kyrkan 

 

Under romartiden,ordet <<order>> utsedda civila bemärkelse 

kroppar bestående( till exempel  den medicinska order ) 

<<Ordination>> utsedda sålunda integration i en order. 

Under 5 århundrade, teologi och ministeriet var nu reserverat till 

präster och biskopar 

 

 På grund av den anledningen användes ordination vilket 

 innebär att gå med i en ”grupp” som en introduktions-ritual. 

 Detta tillämpas i den Romersk Katolska kyrkan fortfarande 

 idag. Som ett resultat av detta så ber kyrkan på ett väldigt 

 intensivt sätt, som en klagovisa där den åkallar helgonen 

 medan prästen som ska invigas ligger ner. 

 

 Sakrament-förening består av flera steg, vars innebörd vi 

 kommer att förklara här nedanför: 

 

– Handpåläggandet av alla biskopar symboliserar överföringen 

av den apostoliska traditionen samt snabbar på åkallandet av den 

Helige Ande. 

– Invignings-bönen  påminner om det faktum att prästen som 

ska invigas kommer från ledare och präster som alltid bildats av 

Gud. 
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Sedan läggs det öppna evangeliet på huvudet av prästen för att 

markera att han blir invigd i evangeliets namn, som han tar emot 

för att förmedla till andra. 

– Smörjningen av olja: den ledande biskopen smörjer huvudet 

på prästen med helig olja (välsignad olja). 

 Denna smörjelse signifierar att den Helige Ande kommer in i 

 honom med nåd för hans nya uppdrag. 

– Levererande av evangeliet ökar biskopens primära uppdrag: 

Att predika evangeliet om Jesus-Kristus, död och återuppstånden. 

– Levererande av olika tecken av episkopal plikt: den 

episkopala ringen representerar biskopens trofasthet till kyrkan, 

Kristi Brud. Den representerar även Guds trofasthet mot hans folk. 

Mitran symboliserar kallet till helighet visar tydligt biskopens 

rank bland människor. Till slut, krucifixet symboliserar 

biskopsstaven som visar pastorns uppdrag, att ta hand om flocken. 

 

                                                                                               

 Anropet till helighet och visar den specifika roll biskopen bland 

människan och slutligen hålla symboliserar den pastorala personal 

som väcker missionspastor hand om sin flock. 

 

    

 

 

 

 
Pastor eller företagare chef                11                                             27/09/2010, 10:13 

 
12.                                                         PASTOR ELLER FÖRETAGRE CHEF 

 

 

Den romerska katolska kyrkan lär att << tradition som främst 



komme till uttryck i de liturgiska riter och användning av kyrkan 

som öst och väst, visar tydligt att handpåläggning och bön 

samordning, är en gåva av  Helige Ande förlänas  och heligheten 

impregnerade, så biskopar ,präster och diakoner, var och en på sitt 

sätt är konfigurerade till Kristus >>. Långt bort från det och 

motbevisa det, många protestantiska kyrkor, evangeliska väckelser 

eller lär tyvärr detta  heresi.   

 

        Som modern pastor är kallad att leda kyrkan som ett företag, 

är en ordination ceremoni nödvändig för att ta kontoret en 

ordination ceremoni. En pastoral kast sedan genomförs av den 

religiösa och att vara en del av, är det viktigt att beställas. I själva 

verket måste vi skilja dessa ritualer böner offentlig erkännande 

skall ges en del kristna att deras funktioner är kända och 

respekterade av alla. Ibland är dessa högtider är så konstigt att de 

är relaterade till sataniska ritualer studentföreningar. Ceremonier 

ordination eller helg är  helt främmande för Guds ord de har ingen 

biblisk grund. 

 

         Enligt Apostlagärningarna 13, Paulus och Barnabas var 

inställd av  Helige Ande och hela församlingen bad för dem innan 

de lämnar på en mission. De var aldrig<< beordrade>>av en man, 

men stöds av hela församlingen för att börja deras apostoliska 

uppdrag. Bibeln säger att Anden talade medan de bad och fastade. 
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De bad inte om en specifik medlem av prästerskapet som de har 



erkänt andlig auktoritet högre än sin egen ceremoni. Snarare är det    

den andra troende som, men inte nödvändighet att erkännas i ett 

ministerium, bad för dem och lade händerna på dem!  Den 

handpålägg var en välsignelse och inte en beteckning för en 

position,eftersom kallelse kommer från Gud. I  motsats till vad 

man vill få oss att tro, kan ingen  ceremoni ersätta smörjelsen som 

Herren ger till sina tjänare. Dessa metoder anbringa en utmärkelse 

och ge prästerna överlägsenhet över troende från den grekisk-

romerska världen. Återigen, den kristna kyrkans paganirerad riter 

tillämpar regler av tradition, utan att oroa sig för om de är ur 

världen, eller om de är ur världen, eller om de uppstår i Nya 

Testamentet. I enlighet därmed, kristna i allmänhet, inte litar på 

sina bröder och systrar och kräver inte heller deras böner eller 

deras stöd, de är inte erkända som diakoner, äldste,pastorer eller 

att de inte bär någon titel. Medan, ordination medför någon makt 

eller ordination någon befogenhet eller speciell över för den som 

är på så sätt avskiljs av Herren. 

 

         

          Under 5 århundrade, när hedningarna konverterad genom 

dekret imperial svämmade in i kyrkan de blev helt beroende av 

deras andliga ledare som hade beviljat monopol av alla den 

andliga fältet. Sannerligen, rådet  i Nicea beslutade att det är bara 

prästerna som konstituerades kyrkan.  Med mer, det är också 

under detta rådet som dem preciserade att, för att uppfylla någon 

ecklesiastisk kontor,  man måste har mottagits ordination. 
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Det var då  begreppet << Kristi Ställföreträdare >> börjat 



användas, biskopen blev << en jordisk Kristus >>, << mediatorn 

mellan Gud och människor >> från den tidpunkt då han var 

ordornera , då kunde inte  han blir drabbas av bannlysning, eller 

utsättas för offentlig  botgöring, oavsett hur allvarliga hans 

misstag. Klädd i sin kostym ecklesiastikskal speciell och bär 

tonsuren, sätta honom ifrån varandra i utseende från lekmän, 

prästen själv välja vilken diakoner att arbeta med. 

 

         Idag, många personer gör sig ordornera med stora pompa 

medan det lydnad till den gudomliga kallelsen som ger kraften och 

inte ordination. Många kyrkor är kraftlösa på grund av detta 

doktriner som gör att allt är centralisera på en man, den 

professionell som gjorde de teologiska studierna,fick den heliga 

ordination och som ensam har rätt att predika,döpa,fyra 

bröllop,begrava de döda,be för de sjuka,be för befrielser...etc. På 

grund av detta  heresi, de kristna har gett de andliga gåvorna och 

talanger som Gud har gett dem till deras pastor. Det är inte 

överraskande att många kristna inte ens vet vilka ministeriet som 

Herren har kallat dem. De nöjer sig att  kör miles för att delta i  en 

spektakel till ära av pastorn. 

 

   Alla dessa praktikern är en blandning av den ordination som 

används av hebreiska under lagen och  prästvigning av grekisk-

romerska präster. Och ändå,Luther och Calvin, som betraktas som 

stora reformatorer, har en andel av ansvaret att sprida detta heresi 

 Indeed, enligt dem,alla som ville utöva den pastor ministeriet var 

tvungen att gå igenom ordination. 
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b) Ordination under lagen 

 

      Det är tydligt att ordination praktiseras av vissa pastorer i 

väckelsekyrkor är inget annat än en blandning av ordination under 

Moses och det som praktiseras i de grekisk-romerska tempel. 

Egentligen Moses lag var skuggan av Nya testamentet 

( kolosserbrevet 2:16-17, Hebreuerbrevet 10:1-2). I detta fall vi 

måste inte längre behöver fäster fästa oss till skuggan men till 

Kristus.   

 

     

        

         

            << Du skall låta din bror Aron och hans söner med honom 

träda fram till dig ur kretsen av Israels barn för att tjäna som 

präster åt mig, Aron själv och hans söner Nadab och Abihu, 

Eleasar och Itamar. Och du skall göra heliga kläder åt din bror 

Aoron till ära och prydnad. Säg till alla era konstbegåvade 

män,som jag har fyllt med vishetens ande, att de skall göra kläder 

åt Aron för hans vigning till präst åt mig. Detta är de kläder de 

skall göra: bröstsköld, efod, kåpa, livklädnad i mönstervävnad, 

turban och bälte. De skall göra dessa heliga kläder åt din bror 

Aron och hans söner för att Aron skall tjäna som präst åt mig >> 

2Mosesbok 28:1-4 . 

 

     Under lagen, var prästadömet reserverad  enda till  Aoron 

familjen, suveräna av levi stam. 
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 Alla ättlingar till Aron, översteprästen, var ansvarig för att  för 

tjäna Herren i templet. De offrade för sina egna synder och för 

Israels folk. Stöd för denna funktion krävs ett engagemang 

ceremoni och speciella kläder för att markera värdighet av denna 

tjänst. Ordet << dedicerad >> i dessa passage sägar << qadash 

(kaw-dash') >> på hebreiska, vilka innebörd << vara separat >>, 

<< helgade>>,<< utvald >> för Herrens tjänsten . 

 

 

             I det nya förbundet, ordet<< helgon ( hag'ee-os)>> som 

används för att tala om lärjungar till Jesus Messias, har samma 

betydelse som << qadash(kaw-dash')>>.  Indeed, alla Messias 

lärjungar är konsakrerad redan de konvertiserad, i detta fall, de 

behöver inte längre att blir konsakrerad i någon ministère. 

  

c) Arons kläder och deras profetisk betydelse.                                                                    

   

 

  -Den bröstplåt av dom: den bröstplåt var en tygstycke och 

kvarterat som vilade på bröstet, hans fästes till efoden ovan av två 

guldked och ner med två blå snören som var fixerad gulringar runt 

bröstplåt ( 2Moses 28:25,27,28,39:15-21). Bröstplåten var ett 

slags cuirass på vilken fanns det över  tolv pelana för Israels tolv 

stammar.  Det innehöll också Urim ( ljus eller uppenbarelse) och 

Thummim ( perfektion och sanning). 
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Liksom översteprästen Aron, Herren Jesus,vår överstepräst 

presenterar idag vår namn iför sin Fadern, bär på sina axlar och i 

sin hjärta (Romanbrevet 8:43, Hebreerbrevet 7:25). 

 

      -Efoden : efoden, som betyder bokstavligen << täckning >> i 

hebreiska, gjordes eller guld blå och lila, och tvinna vitt garn, med 

konstvävnad. Den bestod av två tygstycken,behöll axlar fram och 

bak med två remmar som genom att sätta på huvudet 

( 2Mosesboken28:6,7). En fläta brokig garn och interlaced 

förhindra revor ( 2Mosesboken28:32). På axeln,varje lace hade en 

onyx sten i en guld filigran och bära ingraverade namnen på 

Israels tolv stammar ( 2Moses28:9,39:6,7).  Detta plagg föreställer 

rättvisa som Herren har vi täckt ( Romanbrevet5:5 ). Indeed, kan 

inte träda fram inför Herren nakna. Kom ihåg att Adam gömde sig 

när Gud hade kallat för han var naken ( 1Mosesboken3:10). 

Efoden är också bilden av pälsen som är smörjelsen. 

 

    -Roben: roben av efoden var ett plagg som var väldigt separat 

från efoden. Det var blått,ärmlös dess  undre frans trimmas med 

gyllene klockor omväxlande med granater färg av blått och 

lila( 2Mosesboken28:31-35,29:5,39:22-26). Ordinarie präster bar 

en linne tunika( ordinarie efoden ) förmodligen saknar ornament. 

Bildligt,symboliserar klänningen rättvisa,renhet och helighet 

(Job29:14, Apocalypse3:4-5). 
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I Jesaja61:10, Gud tar sitt folk plaggen om frälsning och den 

täcker manteln av rättvisa: det ger honom motiveringen att den är 

insvept och prydd såsom en  festlig klädsel (Jesaja 

61:3,Matteusevangeliet 22:11,Uppenbarelseboken 7:9,14) . När 

det gäller de blå grenater, lila och crimson,de symboliserar 

vittnesbörd prästen. 

 

– Tunikan : underkläder, eller tunika (ketonet i 

hebreiska ;Chiton i grekiska), nästan nått knäna. Detta verk var 

oftast korta ärmar, men också bar en längre tunika,med full 

ärmar(1Mosesboken 37:3, 2Samuel 13:18). Det iband vävd 

sömlös( Johannesevangeliet 19:23,24). Ett bälte höll sin midja. På 

jobbet eller hemma, tunikan var oftast det enda kläder som folk 

hade. Det bör noteras att den bibliska användningen av ordet << 

naken>> betyder iklädd bara en tunika( till exempel 

Johannesevangeliet 21:7).I profeterna, är det ofta om nakenhet av 

krigsfångar,eller om de assyriska representationer, var judar tagit 

fångenskap klädd i bara en tunika. Detta plagg har samma 

betydelse som efoden.   

 

            -Tiaraen: tiara ( mitra, diadème,turban) Var ett slags mössa      

översteprästen Aoron. Denna tiara, som Skriften inte anger i 

formuläret, var att presentera ett guld där de hade graverat blad:<< 

Helighet åt Herren >>  Ett blått band fastsatt bladet framför tiare. 
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I  Bibeln huvudet representerar chef, kronan tiara föreslår 

kröningen men även helg utan det man skall se 

Herren( Hebreerbrevet12:14). 

– Bältet: Detta bälte var klädda i lila vävd linne, och lila 

( 2Mosesboken28:39-40,39:29).   Det symboliserade 

sanning,trofasthet, rättfärdighet och styrka. Indeed, Bibeln säger 

att Gud lägger ett bälte duvhök njur kungar och tjänare 

( Job12:18,Jesaja22:21 ) eller han omgjordade David 

kraft( Psaltare18:32). Notera även att Jesus-Kristus har rättvis och 

trohet bälte( Jesaja11:5) På samma sätt, Paulus uppmanar de 

troende att omgjordad kring med sanningen( Efesierbrevet6:14). 

– Shorts : De var tvungna att täcka midjan till 

låren(2Mosesboken28:42). 

 

               d)Ordination av Aron och hans söner 

      
<< Och du skall smörja dem och viga dem till präster och helga 

dem, så att de kan tjäna som präster åt mig >>  2Mosesboken 

28:41. 
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           <<Detta är vad du skall göra med dem för att helga dem till 

att bli mina präster: Tag en ungtjur och två baggar, felfria djur,  

osyrat bröd och osyrade kakor bakade med olja och osyrade 

tunnkakor smorda med olja. Av fint vetemjöl skall du baka dem.   



 

 

 

 

 

Du skall lägga dem i samma korg och bära fram dem i korgen som 

en offergåva när du för fram tjuren och de båda baggarna.  Sedan 

skall du föra fram Aron och hans söner till uppenbarelsetältets 

ingång och tvätta dem med vatten.  Du skall ta kläderna och sätta 

på Aron livklädnaden, efodkåpan, själva efoden och bröstskölden 

och fästa ihop efoden på honom med efodens skärp.  Du skall sätta 

turbanen på hans huvud och fästa det heliga diademet på turbanen.  

Och du skall ta smörjelseoljan och hälla på hans huvud och smörja 

honom.  Hans söner skall du föra fram och sätta på dem 

livklädnader.  Du skall spänna fast bälten på Aron och hans söner 

och sätta på dem huvor. Och de skall ha rätten till prästämbetet för 

evigt. På detta sätt skall du viga Aron och hans söner till präster.  

 Du skall föra fram tjuren till uppenbarelsetältet, och Aron och 

hans söner skall lägga händerna på tjurens huvud.  Sedan skall du 

slakta tjuren inför HERRENS ansikte vid ingången till 

uppenbarelsetältet. 
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Du skall ta av tjurens blod och stryka det med fingret på altarets 

horn. Men allt det övriga blodet skall du hälla ut vid altarets fot.  

Du skall ta allt det fett som omsluter inälvorna, leverfettet och de 



båda njurarna med det fett som är på dem, och bränna det på 

altaret.  Men tjurens kött och hud och hans tarminnehåll skall du 

bränna upp i eld utanför lägret. Det är ett syndaoffer.  

 Du skall ta den ena baggen, och Aron och hans söner skall lägga 

händerna på baggens huvud.  Sedan skall du slakta den och ta av 

dess blod och stänka det runt omkring på altaret.  Men själva 

baggen skall du stycka och tvätta inälvorna och fötterna och lägga 

dem på styckena och huvudet.  Och du skall bränna hela baggen 

på altaret. Det är ett brännoffer åt HERREN, en ljuvlig doft, ett 

eldoffer åt HERREN.  

 Därefter skall du ta den andra baggen, och Aron och hans söner 

skall lägga händerna på hans huvud.  Och du skall slakta baggen 

och ta litet av blodet och stryka på Arons högra örsnibb, på hans 

söners högra örsnibb, på tummen på deras högra hand och på 

stortån på deras högra fot. Men det övriga blodet skall du stänka 

runt omkring på altaret.  Och du skall ta något av blodet på altaret 

och av smörjelseoljan och stänka på Aron och hans kläder och på 

hans söner och deras kläder. Då blir Aron själv och hans kläder 

heliga, och även hans söner och deras kläder blir heliga.  

 Och du skall ta fettet på baggen, svansfettet och det fett som 

omsluter inälvorna, leverfettet och de båda njurarna med det fett 

som finns på dem och dessutom det högra lårstycket, ty detta är 

prästvigningsbaggen.   
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Du skall ta en rund brödkaka, en oljebrödskaka och en tunnkaka ur 

korgen med de osyrade bröden som står inför HERRENS ansikte.  

Och du skall lägga allt detta i händerna på Aron och hans söner 



och vifta det som ett viftoffer inför HERREN.  Sedan skall du ta 

det ur deras händer och bränna 

det på altaret, ovanpå brännoffret, till en ljuvlig doft inför 

HERRENS ansikte. Det är ett eldoffer åt HERREN.  

 Du skall ta bringan av Arons prästvigningsbagge och vifta den 

som ett viftoffer inför HERRENS ansikte, och detta skall vara din 

del.  Du skall helga viftoffersbringan och offergärdslåret, det som 

har viftats och det som har offrats som offergåva, de delar av 

prästvigningsbaggen som skall tillhöra Aron och hans söner.  Aron 

och hans söner skall få detta av Israels barn som en rättighet för all 

framtid, ty det är en offergåva. Det skall vara en gåva från Israels 

barn av deras gemenskapsoffer, deras gåva till HERREN.  

 Arons heliga kläder skall hans söner ha efter honom. Klädda i 

dem skall de bli smorda och vigda till sin tjänst >> 

2Mosesboken29:1-29 . 

 

 Som ni kan se från denna passage,har flera saker observeras under  

ordination av Aron. 

 

– Tvätten : Symbol för förnyelse 

( Titus3:5Johannesevangeliet3:5-6 ) och ny födelse. Gud behöver 

inte teologer, men människor som har upplevt omvändelse. 
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Du kan inte tjäna Gud utan att bi född på nytt tvättade från sina 

synder. Vatten är bilden av Guds ord som kommer för att rena dig 

från allt orenhet. 

<<  Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall 

rena er från all er orenhet och från alla era avgudar>> 



Hesekiel36:25 . 

 

– Den smörjelse med olja : I Bibeln, oljan är en symbol för 

kraften i den helige Ande kommer över oss för att utrusta oss för 

ministeriet. 

  

        <<Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes 

kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som 

var i djävulens våld, ty Gud var med honom >> 

Apostlagärningarna 10:38 . 

 

<< Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och 

bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och 

ända till jordens yttersta gräns>> Apostlagärningarna 1:8 . 

  

      -Bärandet av kläder: <<I sju dagar skall den av Arons söner 

som blir präst i hans ställe sätta på sig dessa kläder, när han går in 

i uppenbarelsetältet för att göra tjänst i helgedomen 

>> 2Mosesboken29:30. 
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Kläderna är bilden av rättfärdigt. << Och dem som han har 

förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har 

han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat 

rättfärdiga har han också förhärligat >> Romanbrevet8:30. 

 

 Märke till att dessa kläder ska bäras i sju dagar efter invigningen. 



    

– Djuroffer : En tjur vars blod användes för att rena altaret 

offrades och dess kött brändes utanför lägret. Detta offer kallades 

offra för synden( 2Mosesboken29:10-14) och var bilden av 

Kristus offer,som helgar oss att verka rent inför Gud 

(Hebreerbrevet10). 

En bagge var också offras för att helga altaret. 

 << Och du skall ta fettet på baggen, svansfettet och det fett som 

omsluter inälvorna, leverfettet och de båda njurarna med det fett 

som finns på dem och dessutom det högra lårstycket, ty detta är 

prästvigningsbaggen >> 2Mosesboken29:22. 

 

        Det är också en symbol för den troende liv som erbjuds till 

Gud. << Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, 

att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som 

behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den 

här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att 

ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och 

fullkomligt och som behagar honom. 
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Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en 

bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk 

förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en >> 

Romanbrevet12:1-3 

 

– Brödet utan surdegen : <<  Du skall ta en rund brödkaka, en 



oljebrödskaka och en tunnkaka ur korgen med de osyrade bröden 

som står inför HERRENS ansikte. Och du skall lägga allt detta i 

händerna på Aron och hans söner och vifta det som ett viftoffer 

inför HERREN. Sedan skall du ta det ur deras händer och bränna 

det på altaret, ovanpå brännoffret, till en ljuvlig doft inför 

HERRENS ansikte. Det är ett eldsoffer åt HERREN >> 

 

I Israel var det förbjudet att sätta surdeg i de offers som skulle 

brännas på altaret ( de offer som de kunde äta dock innehålla -

tittar i 3Mosesboken7:13,23:17-) : << Inget matoffer som ni bär 

fram åt HERREN skall vara syrat, ty varken av surdeg eller 

honung skall ni bränna något som eldsoffer åt HERREN >> 

( 3Mosesboken2:11). 

Surdeg är emblemet för de fördärvliga doktriner 

( Matteusevangeliet16:11, Markusevangeliet8:15), av 

ogudaktighet ( 1Korintierbrevet5:6-8,Galaterbrevet5:9) vilkas vi 

måste hålla oss helt. Även under påsken,israeliterna bör varken äta 

syrat,och inte heller har i sina hem under hot av att vara avskuren 

från sitt folk (2Mosesboken12:15,19). Avsaknaden av surdeg 

symboliserar renhet som Gud kräver av sina tjänare. 
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Idag, Det finns ingen anledning att använda särckilda kläder 

(cassocks,toga,scarfar så dyra för vissa pastorer ), olja för 

smörjelse olja eller djuroffer för alla personer som har fått en 

särskild kallelse. Den smörjelse ges till oss av Gud själv efter en 

tid av förberedelse i olika öknar. Dessutom I Nya testamentet,är 

smörjelseoljan används endast för de sjuka  med moderation och 

mått, det var inte en oföränderlig doktrin 



( Markusevangeliet5:14).Allt detta var en skugga av det som skall 

komma (Hebreerbrevet8:9,1Petrusbrevet3:1-6). 

 

       Ordination,ofta kalla för konsekrationen har aldrig nämndes i 

Nya Testamentet. Under lagen, ordinerade präster ägnas åt Gud 

tjänst. Under nåd, var Kristus lärjungar kallas helgon 

(Romanbrevet1:7). Ordet << ägnas>> i Romanbrevet1:7, är 

<<agios>> som betyder helgat, avskilt för att tjäna Herren. De 

kristna  är ägnas åt ministeriet av Kristus redan den nya födelsen. 

Som ett resultat,kommer deras frukter tillåta dem att kännas igen 

av andra heliga i en viss ministeriet  ( Galaterbrevet2:9 ). 

 

2) Sermon och Predikstolen 

a) sermon 

Pastorn chef entreprenör är utbildad i en biblisk eller teologisk 

skola. Där lärde han sig att tala, klä sig, röra sig och att noggrant 

förbereda sin sermon flera dagar tidigare än planerat. 
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Han är övertygad om att alla ovanstående gör honom till den 

auktoriserade språkrör för Gud. 

Predikanen (homiletics, i grekiska homilêtikos: konsten av 

predikat) har blivit ett mästerverk av den protestantiska kult. Även 

Bibeln uppmuntrar deltagande av alla medemmar under kyrk 

församlingar ( 1Korintierbrevet14:23-26), reformatorer har ålagts 

den predikan som inte är något annat än en tre punkt tal  



( introduktion, huvudpunkter,slutsats ). Den sermon har gjort 

pastorn huvud språkrör för den lokala kyrkan, medan kristna har 

reducerats till enkla dumma lyssnare, åskådare som inte får ingripa 

alls ställa frågor eller ens ifrågasätta undervisningen av << Den 

Gudsman >>. I de flesta kyrkor,kristna har ingen rätt att tala 

eftersom endast pastorn har detta privilegium. Det finns till 

exemple enheter med flera  söndag möter och alltid med samma 

predikant: 

den sermon. Sermon kväver all driften av alla medlemmar i Kristi 

kropp. Det finns inte en enda vers som refererar till predikan i Nya 

testamentet och av goda skäl: Herren sade att den helige Ande 

kommer att inspirera en lägliga meddelanden:<<När man för bort 

er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. 

Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då 

talar, utan den helige Ande >> ( Markusevangeliet13:11 ) 

      En sann Herrens budbärare måste alltid vara redo att släppa 

Ordet att han inte har något behov av ett preparat av flera dagar i 

förväg. 
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Gudsmannen måste vara ständigt i samband med Mästaren som 

gör det möjligt för honom att kunna predika och sätta fångarna fria 

under alla omständigheter. Det bär sant att den sermon kan orsaka 

spänning och känslor, men han ¨är oförmögen att ta lyssnarna till 

sann omvändelse. 

 

    Sermon är inte utan konsekvenser på Ande hos de Kristna: 

 



              -Beroendet av den kristna gentemot pastorn: de kristna 

förblir andliga barn inte kan försörja sig själva, ständigt tiggeri 

hjälp av pastorer även för mindre skador inte allvarliga 

( Hebreerbrevet 5 ) 

               -Kväva gåvor och ministerier för medlemmar : De 

kristna har inte rätt och tid att dela på mötet illuminationer de får 

hem när de mediterar Guds Ord. Dock,  ett av syftena med 

kyrkomöten just utövandet av de gåvor och ministerier för de 

heliga för uppbyggelse ( 1Korintierbrevet 12 ). 

        -Separationen mellan kristna och pastorer. 

        

 

      -En aktör,det vill säga,pastor, som uppfyller det allmänna 

syftet. Skall denna vara alltid leende receptionen eller stol och 

aldrig  visa sorg eller trötthet.   Pastor spelar flera roller , i hemmet 

kan det vara vidrig med sin fru och barn, men  framför de trogna  

visar exemplariskt uppträdande.    
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-En passiv publik och avgudadyrkande : eftersom de kristna inte 

begrunda skrifterna för att kontrollera  vad pastorerna läser, den 

läser Bible för dem. Efter allt, den är betald för det 

 

   

 Hur vill ni att kristna nå fullheten av Kristus under dessa 

betingelser ? Hur kommer de att uppnå det, om ingen uppmuntras 

att spela en aktiv roll under kyrkliga samlingar? 



        

         Den moderna pastorn har så formaterats av mänsklig 

traditioner, att det är omöjligt att separera från sin predikstol. 

 

 

       

b) Predikstolen 

 

Sermon och predikstolen är oskiljaktiga. Predikstolen är en slags 

hög och oftast krönt med en canopy plattform baldakin framför 

som står prästen att predika eller att göra några läsning  assistenter. 

 

        För många pastorer, är predikstolen så helig att den inte vill 

dela med andra. De tror att detta stycke trä,sten eller glas är helig 

och ska inte orena genom den profana. Vissa inlägg även gorillor 

för att förhindra åtkomst till det här objektet. 
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Dessutom lärare i biblisk kyrka var inte långt ifrån varandra och 

separerade bröder och syster från stolen men de arbetade bland 

dem och var mycket tillgänglig. 

 

      << Sedan sade Jesus till folket och till sina lärjungar: "På 

Moses stol sitter de skriftlärda och fariséerna.  Allt vad de lär er 

skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni 

inte handla. Ty de talar men handlar inte >> 

Matteusevangeliet23:1-3 



 

             

    Fariséeerna använde predikstolen för att påtvinga folket i 

traditioner och föreskrifter (t.ex.tionden ) som de inte respekterar 

sig själva. På samma sätt i dag , många pastorer använder 

predikstolen till sina konton regler, införa sina idéer och rekrytera 

nya anhängare. Den moderna pastor chef entreprenör, har utbildats 

för att spela en roll,är den skyldig att ha en andlig inställning till 

predikstolen och en annan utanför. Även när han är sjuk, han bör 

sträva efter att se bra ut. Stolen har förvandlats pastor  till en riktig  

komiker. 

 

 

 Om vi applicerade den här passagen ( 1Korintierbrevet14:26-33, 

som uppmuntrar kristna att delta och utöva sina andliga gåvor vid 

möten, vi skulle se mogna kristna och vi skulle upptäcka dolda 

talanger. 
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Sedan  vi tillämpar denna skrift i våra möten, har månaga talanger 

upptäckts och hundratals ministerier har erkänts. Prisad vare Gud !    

    

  Naturligtvis kan det finnas en del missbruk men det är där äldste 

ska kliva in, för att titta på och de heliga för att utöva sina tjänster 

på rätt sätt. I kyrkan i Gabon ensam, har över 200 predikanter 

utbildats på bara fyra år, och som inte hade varit fallet sedan dess 

inception. I Paris har flera ministerier också fått utbildning,och de 



som var blyga har kunna upptäcka deras kallelse och nåd,eftersom 

de har möjlighet att uttrycka sig. 

   

   Om bara pastorerna skulle sluta konkurrera genom att låta andra 

utmärka sig i ministeriers, skulle våra kyrkor vara starka fulla av  

arbetare. Emellertid, har vi upptäcka att många predikanter blir 

uppätna av olika rädslor : Rädslan för att se andra ministerier 

använda av Herren : Någon annan utmärkande ministerier anses 

som en rival. Diotrephes ande är ansvarig för denna känsla : <<  >> 

( 3Johannesbrevet 9: 10 ) 

 Många pastorer är så rädda att se en bröder eller systrar blir 

använda av Herren, resultatet blir att de oroa sig om att människor 

människor ska godkänna dem. 

– Fruktan  för oordning :  när Bibel tala om äldste som är 

ansvariga att församling mötena fungerat, för att det finns rum för 

oordning. Hursomhelst, borde detta inte vara en anledning att tysta 

Guds  barn. 
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Ett barn lär sig ofta genom misstag, dock,om han  inte får hjälp, 

kommer han aldrig att lära sig och, sålunda förbli outbildad och 

omogen hela sitt liv. 

– Fruktan för motsägelse : En pastorn som vet bortom skuggan 

av tvivel sin kallelse och sanningen i sina läror, har ingen 

anledning att frukta. Hur då skulle han veta om hans läror bär 

frukt eller inte, förutom att han låter människor uttrycka sig själva ? 

Fruktan är en känsla av osäkerhet som följer av okunnighet om 

ens identitet i Kristus. Det, tyvärr förvandlar helgon till andliga 



bebisar, kultiverar den prästliga mentaliteten i församlingarna, och 

gör predikostolen helig. 

 

3)KLERIKALISM OCH SACERDOTALISMEN 

 

Enligt  ordboken , är klerikalism en politik som stödjer 

prästerskapets inflytande och makt i sekulära eller politiker frågor. 

Med andra ord, är klerikalism en tro på en elit grupp, som är 

ansvariga att besluta kyrkliga frågor. 

Prästadömet, å andra sidan, är en tro att det existera en gudomligt 

utsedd medlare mellan Gud och människor. Alla uppmärksamma 

bibelläsare vet att dessa begrepp har inga bibliska grunder 

överhuvudtaget, eftersom de ursprungligen kommer från det 

gamla Babylon, vilket enligt Uppenbarelseboken 17 är moder till 

alla religioner och kulter. 
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<<I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en 

kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med 

hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.  Kvinnan var 

klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar 

och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter 

och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, 

en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och 

skändligheterna på jorden. >> ( Uppenbarelseboken17:3-5 ) i 

denna passage, representeras Babylon av kvinnan, var födelse och 

projekt beskrivs i 1Mosesboken11:4 

 



            

           <<Och de sade: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn 

som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi 

inte sprids ut över hela jorden.">>(1Mosesboken 11:4) . 

 

         Tornet  som  det talas om här är, kallades för << ziggourat >> 

(vilket betyder monument ) och var över 180 meter högt. Från 

sidan, såg byggnaden ut som en pyramid, vilket senare blev 

grunden för den Babyloniska religioner. Faktum är, att det i början  

bara ser ut som att Babels projekt döljer vardagliga ambitioner, 

dock orimligt, av dess byggare. Men i verkligheten, var de riktade 

målen mer perversa än de verkade . 
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a) Nimrod, toppen av tornet: prästerskapets   
   

  Notera att endast toppen av tornet måste röra vid himle. 

Detta är i total opposition med Jesus-Kristus,även om huvudet, in i 

det allra heligaste alla hans kropp, som är kyrkan ( Efesierbrevet 

2:17-18 ; Hebreerbrevet10:19-22 ). Vi har här ursprunget till 

klerikalism, religioner och sekter, vars verksamhet bygger på 

modell pyramiden som innebär en stigning till toppen av grader 

och en progressiv initiering för att nå nästa nivå. Det är därför i de 

flesta religioner, måste de som strävar efter att ledarskap går 

genom särskilda ritualer och speciella initiering för rätten att leda. 

Således är det endast insyns ha tillgång till den kunskap om de 

hemligheter. 



 

 

     Toppen av Babels torn, som skulle vara den att röra vid himlen, 

var ingen annan än Nimrod, son till Kush,son till Cham. Nimrod 

betyder << rebell>>, Han var en << väldig jägare inför 

HERREN >> enligt 1mosesboken10:8, mer exakt, en jägare av 

själar, efter tolkningen av rabbinerna. Första Babylons kung, han 

var också känd som Bar-kush ( son till Kush), som härrör från 

namnet på Bakush, senare blev vinets gud nöjen köttet och 

utsvävningar. 

      Han och hans undersåtar har byggt staden Babel 

(<<himmelens port>>)  för utföra en religiös citadell där människa 

och trotsa himmelens Gud. 
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Men Gud förvirrade språket byggare av Babels torn och staden 

blev << Bal-Al >> som betyder << förvirring>> 

 

     Emellertid traditioner har behåller vissa funktioner i religion 

gamla Babel. Faktum är exemplet med Babels torn fortsätter att 

påverka arkitekturen i byggnad kyrkor. Det är således klart att det 

inte är en slump att vi utser någon vars ambition är 

oproportionerligt uttryck << byggare av katedraler >>. Dessutom, 

den katolska kyrkan inte den fått sitt rykte att bygga enorma 

katedraler tänkt välkomna Guds barn? De dök upp vid tiden för 

Konstantin, cirka fyra århundraden efter J-C . Denna romersk 

kejsare <<konverterade>> till kristendomen kraftigt har han 



modifierad och politiserad den tidigast kyrkan.  Att ålägga sina 

undersåtar att tillbe Kristus, förvandlas han hedniska tempel 

<<kyrkor>>  låta hedningar att hålla sina religiösa vanor genom 

att helt enkelt ändra namnet på divinité. Den har infört en 

främmande eld och bröt en biblisk princip använder orena platser 

vigda åt avgudar in i byggnader för att tillgodose de kristna som 

mötte tidigare i hemmen. För honom, kyrkor borde vara enorma 

byggnad vars utseende var vittne till Guds ära. Detta sätt att göra 

sig av med Jesus-kristus från hjärtat av tillbedjan av de troende. 

Konstantin har även introducerat fåfänglighet av Nimrod i 

traditionen av den kristna kyrkan. 

       

            Nimrod är den perfekta bilden av Antikrist som kommer 

Satan ge makt och stor auktoritet ( Uppenbarelseboken 13: 1-9). 
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Kom ihåg att Satan ville göra Jesus-Kristus påven av 

världsreligion när han hade flyttat till toppen av Jerusalem 

templet.<< Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och 

ställde honom på tempelmurens utsprång  och sade: "Om du är 

Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina 

änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att 

du inte stöter din fot mot någon sten." >> Matteusevangeliet4:5-6 . 

      Tyvärr vad Jesus-Kristus hade avslagit, tusentals pastorer har 

accepterat det. De har blivit sålunda chefer för religiösa 

organisationer, presidenter på huvudet av mannen, som Konstantin 

proklamerade själv chef för den universella kyrkan, det vill säga, 

officiell representant för Kristus på jorden och en medlare mellan 



Gud och människor. 

 

                 Observera också att i Babylon, endast topparna har rätt 

att gå till himlen ( tillgång till kunskap ) medan resten av kroppen 

hålls i mörker. Därför har alla kyrkor som arbetar med den 

mentalitet av prästerskapet, det vill säga, med den skillnaden och 

separation mellan prästerskapet och lekmän, pastorer och troende, 

som är tänkta att hålla andlig auktoritet överlägsna andra, påverkas 

av babyloniska vision. Dessutom är alla religiösa organisationer 

som involverar endast pastorer i kyrkan livet påverkas av Babylon. 

 

        Vi ta till exempel kyrkorna i reformationen. Pastor är med 

prästerskapet och,  med detta titel, den figurera till exempel med 

de ecklesiastiska katolska och rabbiner i officiella receptioner. 
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Han studerade teologi. I samband med en särskild ceremoni 

( initiering) och ibland storslagen, fick han ordination eller 

invigning och därmed har privilegier och av enskilda makt. Blev 

en << yrke >>, han får en lön logiskt varje månad. 

          Därmed i Nya testamentet, finns inte skillnaden mellan 

prästerskapet och lekmän, eftersom det är en helt babyloniska 

vision. Det finns verkligen inget bibliskt stöd som möjliggör att 

bara de som bär titeln biskopar, pastorer, profeter och apostlar är 

Kristus ministrar. Det är på grund av denna hierarki, som först 

upprättades Nimrod ( 1Mosesboken11) sedan tas upp av en del 

kyrkofäder som Ignatius av Antiokia, Clement av 

Rom,Tertullianus, Clement av Alexandria, Cyprianus av Karthago, 



Konstantin och prästerskapet och förmåner som knutna till det, att 

många kristna är redo för  alla typer av kompromisser för att nå 

positioner som tilldelar honors. 

 

    

 

             Bibeln lär oss i stället att varje troende är en Guds 

minister ,även om alla kristna inte kallas att utföra samma 

funktion. Vissa är präster i en av de fem ministerier som nämns i 

Efesierbrevet 4: 11, andra på olika gåvor och tjänster 

( Romarbrevet 12: 3-8,1Konrinterbrevet 12:1-30 ). 

 

        Glöm inte att ordet << ministerier >> i grekiska  << 

diakonia >>  betyder << tjäna andra i elementär socker >>. 

 

 

 
Pastor eller företagare chef    37                                                    27/09/2010, 10:13 

 
38  .                                                       PASTOR ELLER FÖRETAGARE CHEF 

 

 

 

Faktiskt, vi ska inte kopiera världen och sin åtrå : alltför många 

församling prioriterad positioner ära och  betraktar sina ledare som 

stjärnor. 

      

          Efter pingsten, var kyrkan organiserades under ledning av 

apostarna. För uppbyggelse, intruktion och god ordning,var det 

nödvändigt att ha i dess mitt fyllmedel, olika avdelningar eller 

tjänster. Män som kallas för att uppfylla dessa ministerier valdes 

av församlingen och godkänts av apostlarna (Apostlagärningarna 

6:5 och 6:6). Men det är viktigt att notera att de som var kallades 

till dessa uppgifter, av sina bröder som betrodda dem, inte bildar 

en separat kropp. Det fanns inga  prästerskapet, eller hierarki. I 



äntligen, alla troende utan undantag är präster ( 1 Petrusbrevet2:9 ), 

eftersom Jesus-Kristus har gjort oss till kungar och präster 

( Apocalypse 1:6 och 5:10 ) Alla kan därför närma sig Gud utan 

mellanhand ( Efesierbrevet 2: 18) Denna universella  prästadömet 

lämnar finns naturligt i kyrkan ingen privilegierad kast, alla 

kristna har samma rättigheter inför Gud men också samma 

skyldigheter. Varje kristen är, enligt Bibeln, en minister av Gud 

som först fått försoningens ämbete ( 2 Korintierbrevet 5:18-29). 

Som minister, måste den kristna ställas till tjänsten för andra sina 

gåvor eller talanger han har fått (1 Korintierbrevet 14: 26-27. 

1Petrusbrevet 4: 10-11).  Det är därför delaktig av gudomlig natur 

och inte en åskådare eller konsument. 
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Naturligtvis innebär detta inte påverkar den auktoritet på grund av 

speciella föremål som anförtrotts en del personer som diakoner 

och äldste som valdes att leda sina bröder. Det återstår att idén om 

pastorala kropp som sätter huvudet pastor i den lokala kyrkan 

kommer från Babylon . Varje perversion av systemet är uppenbar 

när pastor blir så viktig till den grad att utan honom hela kroppen 

faller isär. Faktum är att många kyrkor kollapsa så fort du tar bort 

sin pastor om bara ett par månader. Men Bibel säger mycket 

tydligt att det bara finns en kropp som är kyrkan ( 1 

korintierbrevet 12: 12-28 , Efesiens 4 ) , och i synnerhet ett enda 

huvud: Jesus-kristus ( kolosserbrevet 1:18 ). Vi har sett att i 

bibliska kyrkor , det finns ingen prästerskapet eller lekmän . Så 



varför vi ser idag prästerliga som är skild från syskon som 

bestämmer nästan allt? Vart kommer från denna doktriner ?    

 

     b) Ursprunget till klerikalism och sacerdotalism 

 

      Början av kyrkans biskopar eller ålderssynthet dök alltid 

tillsammans och gemensamt överlade ingen av dem bedriver 

annan övervikt. Det fanns dock en från århundradet män som ville 

dominera hjorden (1Petrusbrevet 5:3). Aposteln Johannes 

rapporterar om ambitionen att Diotrephes  som älskade  << att 

vara först >> dvs på toppen. Han ville kontrollera allt eftersom 

han gillade regeln. Han är första människan i Nya testamentet som 

ville införa som lokal chef för lokala kyrkan. 
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Han hade tagit gisslan ett helt församling han ansåg sin företag. 

<<Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att 

vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.  Om jag 

kommer skall jag därför påminna honom om vad han gör, hur han 

sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det utan 

vägrar dessutom ta emot bröderna, och när andra vill göra det, 

hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen >> 

3Johannesbrevet1:9-10. 

 

 

 

        Diotrephes har lagt grunden för klerikalismen och de 



förändringar som kommer att ske därefter gradvis utveckas 

kollektiv prästerskap till den monarkiska biskopsämbetet. 

 

        Efter Diotrephes flera kyrkofäder, genom sina skrifter, 

bidragit att lägga en solid grund för pyramidala vision. Så 

småningom vi såg kvittera överallt en man besätter sig till huvud 

den äldster gruppen och slutade att bära ensam titeln biskop. 

Ignatius av Antiokia ( 35-107e.kr.), en av fäderna av den romerska 

kyrkan, som skrev sina brev till början av 2: århundradet i 

provinsen Asien, upphöjd person och funktion av biskopen.  För 

honom, biskopen var representant för Gud, den levande bilden av 

den osynliga Guden. 
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I sitt brev till Smyrna, skrev han : följa biskopen, som Kristus 

följer hans far, och presbyterianen som apostlarna, som diakoner, 

respektera dem som Guds lag . För diakoner, respektera dem som 

Gud lag. Så att görs någon utanför biskopen vad som gäller 

Kyrkan.   Denna eukaristin endast betraktas som legitim, ska göras 

under presidentämbetet av biskopen eller av det som han är 

ansvarig. Där biskopen är, där är gemenskapen , så som där är 

Jesus-kristus där är katolska kyrkan.  Det är inte tillåtet utan 

biskopen heller att döpa eller till agape, men allt han godkänner 

också behaga Gud.>> Detta är helt i strid med vad Jesus-Kristus 

sade:<< Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt 

ibland dem >> Matteusevangeliet18:20 . Men Ignatius sade : << 



där är biskopen, där är kyrkan >> ( Ministerier i kyrkan, A Kuen). 

 

   Här är ursprunget av överhöghet pastorn som förmedlare mellan 

Gud och människor, ledare och chef för den lokala kyrkan. Den 

endast som Gud talar till  och  som har mer smörjelse än någon 

annan medlemmar med rätt att döpa, att välsigna äktenskap, 

distribuera liten torrt verkande heliga nattvardsbröd, osv. 

 

 

            Clemens av Rome ( dog omkrig 100 e.kr. ) var den första 

kristna författare att använda termen <<laïc>> för att tala om 

kristna eller folket. Ordet <<laïc>> har olika betydelser. 
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Om man hänvisar till sin etymologi, kan vi säga att den hänvisar 

till en medlem av <<laos>> allt så någon från folket, en person 

som inte är behörig att tala eller helt enkelt ovetande som inte har 

studerats. <<Klerk>>  är den som, ställer sig i tjänsten  av kyrkan, 

får behörighet att utöva ett ministeriet. 

 

Cyprianus av Karthago ( 200-258 e.Kr), sade i hans skrifter  att 

varje lokal kyrkan bör har på huvudet en endast herde.  Ihållande 

av begreppet av en separat prästerskap har varit avgörande för att 

bibehålla av en hierarkisk struktur i många kyrkor. Faktiskt 

<<hierarki>> är härstammar från det grekiska ordet <<hierus>>  

används för <<präst>>.  Om konceptet med en separat 



prästerskapet avskaffades, allvarligt skulle påverka de hierarkiska 

strukturerna i flera kyrkor som är baserade enbart jordiskt 

auktoritet. 

 

   Sålunda, vissa församling deklarera att de tror på prästadömet av 

hela troende för att göra någon skillnad med prästadömet av 

prästerskap. Eftersom dessa två begrepp är motsägelsefulla, kan 

sådana uttalanden kan bara existera i teorin men inte i praktiken. 

Också, många pastorer skilja mellan ministrarna av ordet och 

enkla bröder och systrar. 

 

      Dessa skillnader är inte biblisk beskrivning av platsen för den 

troende i kyrkan och speglar en attityd av överlägsenhet från 

pastorer. 
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Däremot,  Nya Testamentet  lär det att alla kristna,även apostlarna 

eller pastorer, är bröder och systrar i Kristus. 

 

 

 

 

             Bibliska vision               
              

                     

                       Gud                          Tabellen nedan representerar 

                                                        den bibliska funktioner,     

                                                       Gud står över allt och              



                                                       Jesus-Kristus är den ende 

                                                        medlaren mellan Gud och män. 

                                                        

                                                                            Pastor är lika med                      

                        Jesus,                      kristna, de är alla bröder och 

               ende medlaren                 systrar. Det finns varken 

          (1 Timotesbrevet 2:5)           man eller organisation 

                                                                                   för att säkerställa skyddet av 

                                                       Guds barn utom Herren själv. 

          Kristna och pastorer              Dessa fritt utöva sina gåvor 

      Äldst arbete bland folket           och ministerier enligt 

         (1Petrusbrevet 5:1)                 1korintierbrevet14:26-31 .                   

                                                         

 

 

 
Pastor eller företagare chef      43                                                  27/09/2010, 10:13 

 

 
  44      .                                          PASTOR ELLER FÖRETAGARE CHEF 

 

 

 

<<  Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en 

något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, 

ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om 

någon talar tungomål, får två eller högst tre tala, och då en i sänder, 

och någon skall uttyda det. Men finns det ingen som uttyder, skall 

den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig 

själv och till Gud. Två eller tre profeter skall tala, och de andra 

skall pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter där får 

en uppenbarelse, skall den förste tiga. Ni kan alla profetera, en i 

sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade >>. 

      Observera att varje kristen är kallad till bönemöten: sjunga en 

sång, undervisa, tala i tungor tolka och rofetera. I den sanna 



kyrkan, är lovsånger  inte reserverad för eliten, en grupp som 

specialiserat sig på musik eftersom  kristna kan turas om att 

sjungas sånger och dela ordet ( Efesierbrevet5:19, Kolosierbrevet 

3:16). Även om det finns lärare,måste de troende lära varandra 

profetera i sin tur så att församling blir edifiera. 

 

         

           I den här första bilden, är Kristus som är medlare mellan de 

kristna och Fadern. Endast Kristus är huvudet av den sanna kyrkan, 

som är hans kropp, de andra ministerier arbetar som ett team och 

alla är lika ( 1 Korintierbrevet 3). 
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De ministerier nämns i Efesierbrevet4:11 är enkla bröder som inte 

har någon större betydelse än andra. 

Observera att de första apostlarna ansåg också enkla bröder. 

  

             <<Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och 

riket och uthålligheten med er, jag befann mig på den ö som kallas 

Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. >> 

Uppenbarelseboken1:9 

  

 

I denna andra tabell, har vi visionen 

om Babylon, ser pastorn 

 själv som en man ifrån varandra            



och investerat med ett särskilt 

uppdrag att redovisa behov av folket 

till Herren som gjorde Mose i 

   lagen. Detta är den                                           Gud 

bicephalism dirigiste  där  pastoral par                              

  är dominant, som är grunden för  denna 

kyrkan. Jag kommer att tala om i                   Pastorer                                 

 detalj ett lite längre. 

                                                                och deras fru 

                                                                 

 

                                                                       Folket 

De kristna går igenom sina pastorer för att gå till Gud, pastorer 

blir medlare.    
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Det finns en tydlig skillnad mellan folket (laïcs) och pastorer 

( prästerskapet). Denna uppdelning är etablerad för kristna att tro 

att de är mindre viktig än deras pastorer. 

 

 

   

 

    Vi lyckades ingjuta en hel del kristna följande fel: 

     Klerk=prästadömet, den heligaste teamet och närmare Gud. 

     Prästadömet= yrke som kräver en lön och pension. 

    Yrke=professionell, 

     de andra kristna är bara amatör. 



 

     Kom ihåg oss om Cyprianus av Karthago ( 200-258) 

     som lärde att biskopen hade ingen annan bättre än Gud själv.    

Han gick så långt som att säga att den som skildes biskopen skild 

från Gud. För honom, bör varje lokal församling  ledas av en enda 

ledare. Han använde termen <<klerk>>  för att beskriva präster 

och biskopar. Det är också grunden för sacerdotalism det vill säga 

idén om medling av prästen. För  Cyprianus, prästadömet är en 

fråga om präster och biskopar, andra kristna är inte Guds tjänare. 

Ignatius av Antiokia ( 35-107), Clemens av Rom( dog år 100) 0ch 

Cyprianus i karthago,var de första tre män i kyrkans historia att i 

kristendomen den den babyloniska vision av toppen som endast 

röra himlen. 
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 Det har professionaliserad pastorala funktion. Cyprianus av 

karthago, i sitt brev till folket i Furni ( Tunisien ) sade : << En 

soldat av Gud inte ägna sig åt massor av världsliga ting, att han 

kan tillfredsställa honom som värvning honom. 

Rekommendationen görs alls men hur mycket mer ska de stanna 

borta från problem och , nätverket av profant oro, de som ägnas åt 

religiösa sysselsättningar, inte kan komma ifrån kyrkan eller sköta 

affärs århundraden. Vad är denna disciplin observerade leviterna i 

den tidigare lagen, de andra elva stammarna delat marken, var och 

en har en hel del, Levi stam, som ägnades åt att tjäna i templet och 

altaret,trädde inte i delning.  De andra gick om odling av jorden: 

det bara gudomlig dyrkan, och för sin försörjning, de elva 



stammarna tjänade honom tionde av frukterna av jorden. Gud ville 

allt skulle vara så fast, så att de som ägnade sig åt att tjäna Gud 

utvecklades inte kapade och tvingas ge sina tankar och deras 

skötsel till profan ockupation.   Detta är samma regel som 

fortfarande följs idag för prästerskapet : de vill ha de som 

ordination har upphjöts till präster i Guds kyrka inte kan 

missbrukas på något sätt gudstjänst, eller riskerar var inblandade i 

förlägenhet och världsliga angelägenheter, utan snarare att, 

förmånstagare offer bröder, som ett slags tionde, de inte lämnar 

altaret och offret, men tillbringar dag och natt till religiösa och 

andlig ockupation >>. 

     Den har introducerat praxis tiondet för att  betala prästerskap 

som judarna under lagen betalade leviterna. 
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Prästadömet har därför blivit en fråga om präster, medan andra 

kristna har förpassats till bakgrunden. Men enligt Bibeln, alla 

kristna är Guds tjänare och måste utöva sina gåvor för att bygga en 

varandra. 

  <<Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett 

heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans 

härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt 

underbara ljus >> 1 Petrusbrevet 2:9 . 

 

 

C) Den bicephalism dirigistisk: babyloniska                   



               Kätteri 
    Under de senaste åren kommer en förvaltning modellen i direkt 

från Förenta Staterna, har ingen biblisk grund. Det handlar om de 

tvåhövdad det vill säga ledning av församling genom << 

pastorala >>alltså pastor och hans fru som är instiftat som pastor 

av mannen utan att bli kallad av Herren i denna ministerier. 

 

 

 

 

Dessa personer refera sig  till ministeriet av Akvila och Priskilla  

för att justifiera deras ambition och törst efter makt och dominans. 

Låt oss därför studera deras ministeriet för att se vad Bibeln säger 

om dem och se om de falska pastorala par har en biblisk grund. 
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Akvila och Priskilla var på något sätt kollegor till  Paolos, de 

byggde tält tillsammans , vilket bekräftas av detta ställe i Skriften. 

 

    <<Sedan lämnade Paulus Athen och kom till Korint.  Där 

träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans 

hustru Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien, eftersom 

Klaudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. 

Till dessa båda kom nu Paulus,  och då han hade samma yrke som 

de, stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen 

tältmakare >>  Apostlagärningarna 18:1-3 

Enligt denna passage, Akvila och Priskilla, hans fru hade ett jobb 

och inte leva på bekostnad av de kristna. De inte tas ut offer eller 

tionden från de troende. Enligt Apostlagärningarna 18:24-26 . 



detta par användes av Herren att presentera evangeliet klart till 

Apollos. De arbetade som ett lag både för att främja riket och 

formationen av de heliga, som gav dem den respekt och 

godkännande av aposteln Paulus personligen :   << Hälsa Priska 

och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus,  som har vågat sina 

liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna 

församlingar.  Hälsa också församlingen som kommer samman i 

deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens 

förstlingsfrukt åt Kristus >> Romarbrevet 16:3-5 

 

 

 De samarbetade med Paul och hade riskerat sina liv för att hjälpa 

aposteln i sitt arbete. 
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 De öppnade sitt hem för att vara värd för en lokal kyrkan som 

Gaius och många andra ( Romarbrevet 16:23) 

 

    Akvila och Priskilla hade hysa i sitt hus i Rom, en kyrka 

( Apostlagärningarna 16: 3-4) men, inför alla judar av tiden, var de 

senare utköt från staden av kejsar Claudius i 49 

( Apostlagärningarna 18 : 1-3 ). Trots detta, kyrkan överlevde sin 

avgång eftersom de inte förvaltade och eftersom de kristna som de 

hade bildats var helt autonom. 

 

 

        I 2 Timotesbrevet 4:19. Paulus fängslad i Rom, hälsar  Akvila 

och Priskilla som var i missions med Timoteus.  Uppenbarligen 



gick det här paret inte härskade i den lokala församlingen, men 

strövade nationerna som missionärer för att formera de heliga. De 

förstår skillnaden mellan den lokala kyrkan och ministeriet. 

Ministeriet är en tjänst insida Herren, de heliga och världen. Det är 

ett individuellt kallelse. 

 

      Det noteras att när vi är kallade till ett ministerium det betyder 

inte nödvändigtvis att vi starta en försmaling. Dessutom är det 

ganska bibliskt någon går med en annan, eventuellt hans make, för 

att arbeta tillsammans i missionsarbete. I det här fallet är de olika 

gåvor som de har fått från Herren förknippas för Guds verk 

avancemang. 
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Ett par kan implantera en lokal kyrka förutsatt att införa en 

apostolisk verksamhet som gjorde Akvila och Priskilla för kyrkan 

i Rom. Den lokala kyrkan är en organism som är känt för att ledas 

av en äldst kollega i samförstånd med alla de heliga som i sin tur 

utövar sina nåd enligt 1 Petrusbrevet 4: 10, Romarbrevet 12: 3-8 

och 1 korintierbrevet 12 :14 

 

 

 

      

        Akvila och Priskila var mycket långt från de bicephale  

verksamhet som vi ser i många församlingar. Det var i varje stad 

( Rom, Korint, igen till  Rom och på andra håll ). 

Om vi bläddra igenom hela Nya Testamentet, vi kommer inte att 



se någon lokal församling leds av att par. 

  

         Den dirigistisk bicephalism infördes av amerikanska  

ministeriet. Flera europeiska och afrikanska pastorer har sedan 

följa denna anti-bibliska modellen. Den dirigistisk bicephalism 

förvandlar kristna i barnsliga och osjälvständiga varelser. Pastorn 

är alltså betraktas som fadern och hans hustru som mamma och 

kristna förbli barn för alltid. 

 

     Riktiga idoler i sina kyrkor<< de lyckas >> som företag män 

som har länge sedan övergett tron, uppmanar världsliga metoder 

för att behålla sitt grepp om de heliga. 
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                             KAPITEL 2 

               PASTOR ELLER FÖRETAG CHEF 
 

 

1) PASTOR ELLER SUPERSTJÄRNA ? 

 
       Det är viktigt att betona att inge av Jesus-Kristus lärgarnan 

anropade inte någon person << min pastor >> När man frågade 

dem för att veta vem var deras pastor, de svarade helt enkel << 

Yeshoua >> ! I dag, detta har ändra. Flera tusentals kristna är så 

stolta över sina pastorer till den punkt de sätter på jämställd fot 



med Herren. Detta fenomen av stjärnstatus << av Guds män >> 

började med amerikanska televangelists. 

 

   Från då,  pastor har blivit en marketing  produkt som måste blir 

tyckte för att blir såld. Alltid dras till sig i fyra ur helskinnad, 

perfekt frisyr, solbränt om dem är vitt, ett ljusare hud om de är 

svart, del har till med gått under biljard för att korrigera att klippa 

deras fysiska utseende. Utsatt för mode och värld i allmänhet, 

många skryta för att bara klär sig från de stora modeskapare som 

det var ett yttre tecken andlighet. Precis som alla med självrespekt 

stjärna, de har sina hysteriska groupies tillgängliga för dem kropp 

och själ och det finns många som inte motstå detta offer. 
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Några har även gjort sin födelsedag en glittrande händelse som 

spenderar enorma belopp och där den mobiliserar körsånger som 

utgör deras egen ära att liva upp sina möter. Ytterligare tionde och 

offergåvor som de pressa folket, de fortsätter att berika sig själva 

genom att sälja sina produkter stämplat sitt porträtt: pin, näsdukar, 

höftskynke, t-shirts, dedicera foto, affischer,videoklipp till sin 

egen ära och andra amulett vilken gör malör bland avgudadyrkare. 

    

  De enda i den här världen som kan konkurrera de på detta fält är 

frinds kommunistiska diktatorer av personkult. Deras 

storhetsvansinne går även upp till  att få skratta hedningar. Vilken 

skam ! 



     

      Biblically talande, pastorala funktion, liksom som andra 

funktioner implicera enkelhet, ödmjukhet och självuppoffring och 

försakelse så som Herren själv gjorde. 

  

            << Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 

Fastän han var till i Gudsgestalt,  

räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 

 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt 

då han blev människa. 

Han som till det yttre var som en människa 

 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden 

- döden på korset  >> Filipperbrevet 2:5-8 . 
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2) KYRKAN ELLER SMF ? MANAGEMENT ET 

MARKETING TILL TJÄNSTELOGIK SIFFRA 

      

     Vi ser en besk  rapport idag om uppskattat värde av många 

församlingar som kalla sig Kristna. Liksom Jerusalemtempels 

hade blivit transformera till en stor SMF, flera pastor har 

transformera deras kyrkor till en riktigt företag användning  av de  

teknik av marknadsföring helt världslig. De matrasera sinnena 

med lockande reklam ( affischer i stora format, fotografering, 

internet  webbplats......)  som väcka frestelser och avgudadyrkande   

av de trogna. Enligt,Johannesevangeliet 16:7-8, Helig Ande roller 



är just att övertyga världs om synd, dom och  rättfärdighet, men 

tyvärr vi har remplacera till management och marketing. 

 

    Enligt Larousse lexikon, MANAGEMENTET är en samling av 

teknik riktning, organisationer, av företag förvaltning.    

          Managementet eller förvaltning är samlingen alla tekniker 

organisation resursers som är satt för administration verk av en 

entitet, vilkens skicklighet att leda menen,för att uppnå en 

prestation nöjaktig. I en oro av optimering, de späder respekt för 

deras fördel och partier representationer mottagare av företag. 

     Verbet<< manage >> kommer från italiska << managgiare >> 

( kontrollera, manier, handha, i latinska << manus >>, händer ) 

influerad med ordet i franska << manège >> ( vrida en häst i en 

manège). 
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I detta begrepp,måste vi också lägga begreppet av << hushålls >>  

( Innebörden av det sextonde århundradet var att leda hans lycka 

med sitt förnuft och försiktigt, förvalta mänskliga resurser och 

finansiella medel ( butler << huset chef >> hade massor 

ledningsgrupper samt innebär till exempel livsmedelslager). 

 

    Det bör också läggas till att ursprunget till begreppet ordet ordet 

management ménagement rakt på sak, eftersom vi faktiskt kan 

förvalta grupper och resurser, om vi vet hushållet. Den som vill 

resa långt, stadig vinner loppet... 



 

         Managementet ha sin objektiv att vaka till flera funktioner : 

            

– Teknik : Det tar flera tekniker för att närma sig nya anhängare. 

Också i vissa församlingar, varje kristna har en mentor som själv 

föremål för en annan mentor. I andra kyrkor, vi ha även tillsätta 

grupper av tolv personer som leds av en enda personlig. Än en 

gång, målet som är visera  är den numeriska tillväxten av kyrkan 

och inte den andliga tillväxten av helgon. I detta sammanhang, det 

lär ofta teknisk metod för att locka nya själar( enhetliga klädsel, ett 

tal ofta memorerat  utantill). Det finns inget utrymme för Guds 

Ande allt är väl etablerad väl samordnad och väl kontrollerad av 

människor. 
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– Kommersiell ( Marketingen och handlingen att sälja ) : 

människor är särskilt utbildade för att sälja alla produkter av 

företag-kyrkan. 

 

               -Finansielle och bokföring : tionden, 

offergåvor,insamlings är vanliga metoder i dessa församlingar. 

            

               -Säkerhets : Det finns ofta ett team av specialutbildade 

gorillor att skydda pastor entreprenör. De menen är därför 

otillgänglig annars svårt att närma sig utan att först bokat tid för 

att har rätt passera säkerhets avspärrningen av chef. Vissa pastorer 

är så svårt att nå att det tar flera månader av väntan innan man kan 

träffat dem. 



 

           -Administrativt : pastor chefen av företag är oftast nedsänkt 

i siffrorna i böner och Guds ord. 

 

 Fler och fler pastorer använder marknadsföring för att leda sina 

församlingar som äkta företag alla dessa tekniker är naturligtvis 

främmande för Guds Ord. Bibeln är inte längre källa i frågor om 

tro och doktrin. Således, specialiserade böcker från världen affärs, 

politik,sport,religion och även armén, används för utbildning av 

ledare. Även om författarna döds böcker lär ofta i världsliga 

företag, de är mycket uppskattade av tusentals pastorer som inte 

gör något som talat med 17 ofelbar lagar för att lyckas som ett 

team eller 21 ovedersägliga lag ledarskap. 
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Det lär dem hur man ska vara effektivt, hur man ska når visionen, 

hur man får en digital tillväxt,osv.... Uppenbarligen, de får lära sig 

allt möjligt utom att lära känna Herren är helt uteslutna från sina 

projekt. De glömmer att Bibeln säger: << Med Gud kan vi göra 

mäktiga ting,  

han skall trampa ner våra fiender >>( Psaltaren 60:14). 

 

 

      Enligt den Larousses, MARKETINGEN är en term som 

kommer från Amerika << market >>, det vill säga << marknad >>, 

och den hänför sig till kommersiella teknik.  Det mena mer exakt 

rad åtgärder som syftar till att veta, förutse och eventuellt 

stimulera konsumenternas behov för varor och tjänster och att 



anpassa produktions och marknadsföringsbehov och specificeras. 

Marketingen är också ett servicebolag som ansvarar för denna 

aktivitet. 

 

   Marknadsföring ( ibland översatt på franska << 

marknadsföring >> är en disciplin som syftar till att identifiera 

förslag eller idéer beroende på attityder och motivation hos 

konsumenter, allmänheten eller samhället i stort. 

 

Marknadsföring är reaktion på den klassiska ekonomiska tänkande 

artonhundratalet,statlig oförmögna att lösa de problem som 

orsakas av den snabba tillväxten av ekonomin. 
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Den första föreställningen visas på sextonhundratalet 

sjuttonhundratalet Frankrike och Storbritannien. Historien om 

marketing är en del av historien om förvaltning och är därför en 

tillväxtsektor präglas av miljön och de särskilda behov av det 

tjugonde århundradet. Krisen 1929 var särskilt berörs av denna 

period ökade konkurrensen som resulterade. Begreppet marketing 

är född mellan 1944 och 1957 med idén att sätta konsumenten i 

centrum för verksamheten. 

 

        Marketing strategin syfta till företaget, i detta fall kyrkan av 

<< gudsmannen >>, i linje med de implicita eller explicita krav på 

den marknad där den verkar. Marketing tekniker är baserade på 



studier av beteendet hos den kristna konsumenten. 

 

Marketing grunderna strategi är att upptäcka behoven hos 

potentiella kunder och identifiera produkter och tjänster. Politisk 

kommunikation, reklam, marketing och organisation för 

försäljning av produkter är i sin tur den mest synliga delen av 

marketing till allmänheten. Operativ marketing för oro av 

förenkling är uppdelad i fyra huvudområden som kallas marketing 

mix. 

Produkt : vi talar om Jesus-Kristus. För många pastorer, Jesus-

Kristus, vår Herren är en produkt som måste säljas till varje pris. 

Detta gäller särskilt under julfesten där man inte är begränsad till 

själva produkten. 
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Den innehåller följande element : förpackning ( utseende) , 

livscykel för produkten, sortimentet....Bilder av Jesus Kristus, 

tekoppar, näsdukar, krucifix, tavlor, smörjelsen oljor, vatten 

Jordanien, helande, mirakler, bibliskt formation, här är Jesus 

derivatprodukt. 

  

        

      Prisen : Allt är nästan betald ( bibelskolor, seminarier, böner, 

etc.) Du måste vara rik för att delta i många kyrkor i dag, eftersom 

fördelarna är dyra. Hur kompenseras med Herren ber oss att 

predika evangeliet fritt ( Matteusevangeliet10:4-8) 

    



    Distribution: det finns ganska välorganiserad för distribution av 

produkter. 

 

     Reklam: främja ministerier genom internet webbplatser, foton, 

affischer och annat material för att det är absolut sälja. Det var 

underförstått att det bästa sättet att fånga uppmärksamheten hos 

potentielle kunder är reklam. Dessutom är det allt vanligare att 

kyrkor till amerikanska företag använder psykologisk press och 

bullriga  kommunikation för att sälja sina produkter. 

         Det huvudsakliga syftet med reklam handlar om att skapa 

icke-existerande behov som kommer att bli oumbärlig på. Kyrkan 

är ni den först ändamål med reklambudskap. 
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För att locka kunder använder den superlativ :<<stor>>, << 

biskop>>, <<mirakel>>, <<effekt>>,<<pengar>>. Den använder 

också stora affischer förhärliga oklanderligt klädd och makeup-

högtalare. Inte för att skrämma bort potentielle köpare, förvisades 

hon orden << helvete>>,<<omvändelse>>, << Synd >> << 

yttersta domen >> Du måste vara bekväm, bortskämd och klappad 

i riktning mot håret om de inte investerar i SMF. 

 

  Observera att syftet med marketing är att upptäcka behov 

konsumenten och satisfiera dem. Bibeln säger : <<Ty det skall 

komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda 

läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av 

lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.  De vägrar att lyssna till 



sanningen och vänder sig till myter >>. 2 Timoteusbrevet 4:3-4 

    

      Detta bär vettigt: eftersom tusentals kristna klåda att höra fina 

saker, flera pastorer använder marketing för att upptäcka sina 

önskningar och tillfredsställa dem. Det är därför många pastorer 

nu betona mycket  på hur man använder för att extrakt få pengar 

till män som leder stället än Guds rike. De är redo för alla typer av 

kompromisser för att möta akuta behoven hos sina anhängare som 

är stora konsumenter och förtjust i pastorala predikan där de 

investerar alla sina tillgångar. 

 

     Som vi har sett, << marketing >> betyder marknad på engelska. 

Men Herrens kyrka har ingenting att göra med marknaden. 
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 Är det montering av helgon. Förutom Guds tempel hade blivit ett 

tillhåll för tjuvar, har många pastorer vänt sanna kyrkor till butiker 

för att sälja sina idéer. << Judarnas påsk närmade sig, och Jesus 

gick upp till Jerusalem.  I templet fann han dem som sålde oxar, 

får och duvor, och sådana som satt där och växlade pengar. Då 

gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet 

med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och 

välte omkull deras bord,  och till dem som sålde duvor sade han: 

"Ta bort det här! Gör inte min Faders hus till en saluhall!" Hans 

lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet: Iver för ditt hus skall 

förtära mig >> Johannesevangeliet 2:13-17 

 

3) MAMMON : ENDAST GUD AV SMF KYRKOR 



<<Mammon>> betyder << rikedom>>. Enligt Herren Jesus-

Kristus, Mammon är mästare för många personer som påstå tjäna 

Gud . Bekymmer relativt med att äta,kläder och för morgondag, är 

tecken på påverkan av denna anda. 

                  

                  << Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då 

att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla 

sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud 

och mammon. Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert 

liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni 

skall klä er med. 
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Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på 

himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, 

och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket 

mer än de?  Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln 

till sin livslängd?  Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se 

på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. 

Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som 

en av dem.  Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står 

på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han 

då inte klä er? Så lite tro ni har!  Gör er därför inte bekymmer och 

fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad 

skall vi klä oss med?  Efter allt detta söker hedningarna, men er 

himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.  Nej, sök först Guds 

rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.  Gör 

er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt 



bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga >> 

Matteusevangeliet 6:24-34. 

 

            << Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men 

de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många 

oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv 

och undergång.  Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt 

begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig 

själva mycket lidande. 
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Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter 

rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet >> 

1 Timoteusbrevet 6: 8-11. 

 

  Apostlarna blev mycket förvånad när Herren sa till dem att det 

var lättare för en kamel att komma in i Guds rike 

( Markusevangeliet10: 23-27 ). Enligt Mosesbok 28, materiell 

rikedom var ett tecken på gudomlig välsignelse. Men under nåden, 

är sann rikedom andliga. Herren vill att hans barn,särskilt de som 

arbetar heltid i sitt arbete, tro på honom. 

 

    a) Baleams doktrinen 

 

 För att bättre förstå kärleken till pengar som driver en del 

pastotrer, måste vi skildra avfallet inträffade i Pergamun kyrkan 



som bättre kunde visa dramatiska konsekvenser av blandningen. 

<<Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig 

till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för 

Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt >> 

Uppenbarelseboken2:14. 

  

Baleam betyder << den som slukar >> Nya testamentet avslöjar en 

progressiv av graden av skuld Bileams. Först ville han böja Guds 

vilja, men ändå formellt, försöka få ett ja, då Gud hade sagt nej. 

Han banade därmed väg för alla belackare av sanningen att även i 

dag, är misstagit sig dekreten av den Allsmäktige. 

Detta är vad det sätt Bileams anropas. 
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Då gick<< spåmannen>> för att << sökning förtrollningar>>                     

och tillkallade mörkrets makter för att hindra fotvandringen för att 

erövra Israel. 

 

       Han utsätter medvetet de anda krafterna något som Gud 

förbjudit. Detta är vad skriften kallar vilseledelse av Bileams 

                I  desperation,det diviner fick tillgep en stratagem exakt 

nämnas i den här passage Uppenbarelseboken2:14 

undervisning eller Baleams doktrin. Det är som, i sin trolöshet råd 

till Balak, Moabs kung, Falsk profeten hade önskat : << eftersom 

du kan inte besegrat Israel genom ockultism, prova att förstöra 

dem inre. I striden, Israel är besegrare eftersom sin Gud beskydda 

honom.  Men om den vägra lyda till hans Gud moraliska råd, den 

blir direkt utsatt till dom, den har till följd många antal viktimer 



mer högre än på en strid fält >>.  Kungen Balak organiserade då 

en fest där han skickade Moab unga flikan för att förföra 

Israeliterna ungdomar genom att bjuda dem till deras dans och till  

deras offer. 

      <<  >> 4 Mosesboken 25: 1-3. 

           

          Sålunda Israeliterna fick led att göra offer till demon. Det 

blev stötesten som fick snubbla Israel under den Gammal Förbund, 

och som faller igen ofta Guds folk under den Nya Förbund. 
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       Baal-peor såren blev fruktansvärd eftersom det var 24000 som 

dog. Men såren som evokera i brevet till Pergame församling är 

mer dödlig igen : oräknelig live som antog i tro profession hade 

blivit förföras av andlig omåttlighet, neutralisera i blandning och 

paralysera av kompromiss. Dessa själar har fallit och kommer att 

falla i hjärta förhärdelse. Vad anbelangar Baleam, sin förvillelse 

hade inte apportera inge fördel, helt hållet, han blev slagen av 

Israeliternas  svärd ( Josua 13:22). 

 

 

 

    

                  b) Simonismen   

 Simonismen är en doktrin som har som bas Mammon, guden 

pengar.  Simon den trollkarl hade föreslå penga till Petrus för att 



har ande kraft ( Apostlagärningarna 8: 18-24). likaså, vissa  kristna 

ledare efterfråga troende sina församlingar pengar i utbyte mot 

deras böner genom att uppfinna alla möjliga saker som Bibeln inte 

nämner : offergåvor för profeten,bagge, lamm,get eller ett 

offergåvor för att bygga ett altare. 

 

              Jag kan nämna till exempel kvinnan som berättade för 

mig först efter att ha förklarat för sina två pastorer hennes andliga 

problem, de kallade henne stor summa pengar som användes för 

att bygga till henne ett altare tänkt att hjälpa henne att hitta sina 

andliga gåvor. 
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En bror berättade för mig att hans kyrka, innan man  går till 

befrielse, du var tvungen att betala 300 euro! Så sorgligt att se 

män och kvinnor som söker Herren av hela sitt hjärta lurade av 

dessa charlataner. 

 

      Andra ledare satte inför folket för att skörda de tionden i att 

lägga händerna på varje givare. När pengarna har återhämtat sig, 

de lämnar hemmet med sitt byte, hävdade att som präster, är det 

deras fätt De glömmer bara att prästerna i Gamla Testamentet tog 

tionde av tiondet av leviterna och inte tionde av folket ( 4 

Mosesboken 1:25-31). 

 

           Många församlingar ledare förlorat sin tjänst på grund av 

Mammon << Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då 

att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla 



sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud 

och mammon >> Matteusevangeliet 6:24 

 

           Tyvärr, dessa män föredrog att tjäna Mammon i stället än 

Gud och använder sina talanger för att berika sig själva på 

bekostnad av de kristna. Judas förråd Jesus på grund av sin 

girighet, och dessa män förråda sanningen på grund av sin girighet. 
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En del pastorer som jag delade meddelandet efter vilken tiondet 

inte existerar i det Nya Förbundet, erkänt att det är sanningen, men 

de fortfarande vägrar n att undervisa i sina möten, 

eftersom, säger de, << Vi måste låta folket i lagen och i 

okunskap >>  Andra är rädda för att inte ha tillräckligt att leva på 

medan denna undervisning ger bara de kristna för att ytterligare 

stödja Guds verk. << Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I 

sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och 

vållat sig själva mycket lidande >> 1 Timontierbrevet 6:10 . 

 

          Jag måste säga att det fick mig att höra många människor 

som beskriver denna typ av problem,särskilt de som gäller tiondet. 

Pastorer, upp för att hota ett förbud mot att utöva sin ministeriet i 

sina församlingar.                 

 

              Andra håller böcker samling,eller distribuera generöst 



personifieras med namn och efternamn donator förtryckta kuvert. 

Denna teknik möjliggör krontroll över monteringen av de troende 

och garnera fickor säkert av predikanten. De kristna som bodde i 

dessa experiment visar en förbittrad ansikte och förblir under 

fördömelse. 

 

         Denna typ av process är inte biblisk. Dessa ledare glatt väljer 

att glömma vad Matteusevangeliet6:1,3-4 påminner oss nämligen: 

<<Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se 

er. 
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Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen(...)Nej, när du ger en 

gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, 4 så att din 

gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, 

belöna dig >> 

 

        Det är vanligt att finna att de påstådda Guds tjänare predika 

denna doktrin av Bileam. Men förstår att framgång inte ändras och 

kommer aldrig att ändra det faktum att vilar en styggelse för Gud. 

Faktiskt,be om pengar i utbyte mot en bön är inte bibliskt, 

eftersom det är skrivet <<....Bota sjuka, uppväck döda, gör 

spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge 

det som gåva (Matteusevangeliet10:8 ) ! 

 

          Likaså, försäljning av näsdukar tillhör predikanter ( faktist 

observerats i USA), bör inte accepteras. Endast Jesus helar, ingen 



näsduk har denna makt,minns att det gäller patienter som botas i 

kontakt med en trasa som Paulus inte hade sålts. Paulus hade inte 

gjort detta till en doktrin, Gud har använt denna metod för att läka 

i tid. När de kristna acceptera sådana att äventyrar till dyrkan man 

och objekt. Detta är helt enkelt avgudadyrkan. 

 

    

             Långt från  att sätta betoning på synden, Bileam doktrin 

sätter i fösta plan Mammon. 
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Och precis som Bileam blev förförd, många Guds män i Afrika, 

vid sidan av presidenter, ta mutor till den grad att inte längre 

predika sanningen till  sina högst tjänstemän genom kärl ek 

utmärkelser, titlar och acklamation. 

 

                   

       4) ANDE AV KONTOLL OCH MANIPULATION 

  

         Här är ett utdrag från ett dokument som var skickad till  oss 

och som avslöjar den anda av kontroll som leder många kyrkor. 

Detta är inget annat än häxeri. Det är en charter, eller snarare en 

pakt att de troende av församling i fråga måste underteckna. Detta 

talar för sig själv... 

 << Jag lovar att vara trogen och lojat mot min Guds man enligt 

sina kriterier, jag går med på att följa och servera den vision som 



Gud har gett honom och att arbeta för dess uppfyllelse. Jag lovar 

att stödja och servera i allt, pastorn i kyrkan och andra linjens 

chefer i goda tider och i de svåraste tider då det skulle finnas 

konflikter,umbäranden, förföljelse, etc.... 

Jag lovar att tjäna de intressen och  vision av kyrkan C och gör 

ingenting för min personliga fördel. 

Jag lovar att ägna mig enbart och uteslutande till visionen om 

kyrkans C och alla dess avdelningar, med hela mitt hjärta, hela 

min själ, med alla mina tankar och all min kraft. 
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 Jag lovar att inte göra eller påbörja något annat arbete utanför 

kyrkan C. 

Jag lovar att inte arbeta för en annan kyrka, organisation eller 

kristen grupp utanför kyrkans verksamhet C. 

Jag lovar att troget representera den anda och budskap i kyrkan C. 

Jag förbinder mig att inte delta eller närvara i någon annan kristen 

kyrka eller möte utanför kyrkan C. 

Jag lovar att ära, respekt och följa direktiver från mina chefer(...) 

Jag lovar att följa utan motstånd,uppror eller motsägelse. 

Jag är fast besluten att investera på lång sikt. Jag försäkrar att jag 

inte har någon annan plan eller syfte för mitt liv att arbeta för att 

uppfylla visionen om kyrkans C. 

Jag samtycker till att vara ansvarig för avdelningen för kyrkans C 

under en lång period fram till slutet av mitt liv. Jag lovar att ta min 

semester och organisera min tid i enlighet med behoven i kyrkan 



och respektera och följa sina prioriteringar och sätt att fungera. 

Jag håller med om att närvara vid alla  kyrkor möten (…) Jag 

lovar att inte vara borta i mer än två på varandra följande söndagar, 

och att vara närvarande i kyrkan under påsk, jul och nyår >>.   

 

     Bakom denna typ av kontrakt kan vi lätt urskilja nicolaism 

anda. 
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          a) Nicolaismen 

Den 4:e  århundradet ef.J-K, har biskopar erövrat den världsliga 

makten. Missbrukar sina kyrkliga funktioner, utövade de en 

despotisk myndighet i över sexton århundraden har fortsatt att 

förvärras relationerna mellan folken. Dessutom har den mystiska 

praktiker av babyloniska magi som hade tagit sin tillflykt till 

Pergamun successivt införts på hela kristenheten. Ja, från det 

fjärde århundradet, har många element som fanns bortom 

förståelse för de troende införlivas omärkligt till en traditionell 

gudstjänst skröt felaktigt att vara evangelikal. 

 

  Denna anda är infiltrerade i några kyrkor i form av andan av  

Nicolaitans eller  nicolaism. Pastorn företagare chef som vill 

kontrollera allt, sluta nödvändigtvis att vara bebodd av denna anda. 

 

       << Nicolaitane>> betyda <<den som dominera>>. Vissa 



kyrkofäderna tyckte det var lärjungar Nicolas av Antioch,en av de 

sju diakoner i den tidiga kyrkan. För Irenaeus, biskop av Lyon 

( andra århundradet e Kr , Nicolaitans var gnostiker. Vid ungefär 

samma tidpunkt, Tertullianus, biskop av Karthago ( 160-240 e 

Kr),anklagade Nicolaitans predika lust men verkade inte ha direkt 

kunskap om deras lära. 
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Han nöjde sig föra dem närmare Kainits, som predikade en 

försonande Gud motsats till skaparen Gud, och rehabilitering och 

karaktären av Kain, anses förföljd av den. 

 

  Klemens av Alexandria ( 150-220 eKr.) biskopen av Alexandria ) 

beskrev Nicolaitans som<< liderliga getter >> entusiaster samla 

kvinnor. Han berättade att Nicolas var gift med en vacker kvinna, 

var han extremt svartsjuk. Som apostlarna förebrådde honom, 

Nicolas hade tagit sin hustru till gemenskapen och skulle ha 

erbjudit till vem som ville ha henen. Klement precisera att Nicolas 

ledde därefter ett asketiskt liv,och hennes barn. De Nicolaitans är 

alltså i felaktighet när han talka sin maxim << han måste 

missbruka köttslig >> som en eggelse till omåttlighet, och nej till  

avhållsamhet. 

 

  En annat talkning förklara ordet << Nicolaitans>> enligt 

etymolog, <<nikao>> :dominerande och << laos>> : folket, det 



betyder bokstavligen : hjärtekrossare eller folket härskande >> De 

kristna är mer och mer till rov av några pastorn, animera av 

Nicolaitans anden, som tro sig att allt tillåtit. De själv verkande 

Gudsman manipulera dem kristna och avskalad ekonomisk. De 

tänker att ministeriet ger dem en position (däremot Bibeln lär att 

det handla om funktion) som ger möjligheter till dem att uppföra 

sig till företagare chef och förslava Guds folk. 
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Till sist, Nikolaiternas doktrin är basera på dominans, 

manipulation, dödshot och förbannelse mot alla personer som 

vägrar att böja sig till pastor företagare chefen vilja. Detta doktrin 

skapa en dike mellan dem ledarna ( apostlar,profeter, doktorer, 

pastorer och evangelister ) och folket. Detta är en styggelse. 

 

    Apostel Petrus sätter just i varna dem äldste som leder Guds 

folket mot sådana praktiker.    

<< Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de 

äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den 

härlighet som kommer att uppenbaras:  var herdar för Guds hjord 

som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, 

så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta.  

Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var 

föredömen för hjorden. 

>> 1Petrusbrevet 5:1-3. 

 



   Detta doktrin är basera på en dåligt förståelse av ministeriet, den 

skapa en riktigt svalg mellan ledare( pastorer, profeter, doktorer, 

evangelister, apostlar ) och dem trogna. Ståndaktigheten av 

koncept av prästämbete separera har varit essentiell till försvara av 

en struktur hierarki i många kyrkor . 
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Och vi har kallat ordet <<hieraki>> kommer från grekiska ord 

<<hierus>>, som betyder präst. Om idet av separat  prästämbete 

var överge, detta skulle modifierad fundamental hierahik struktur  

av kyrkor som  luta sig exklusive på en jordisk auktoritet. 

Märkligt, några kyrkor deklarera dåvarande tro på prästetom av 

alla troende, och till  mer en separat  prästämbete. 

 

    Som dessa två koncept är motsatt, sådan deklaration förblir helt 

teorik och inte hittad inge uttryckande praktik. Alltså, många 

pastorer gör skillnad mellan << dem enkla kristna >> ( bröder och 

systrar av församlingen ) och ministerier av ord . Detta distinktion 

konstituera av diskriminering obiblisk  av position i kyrkan, och 

denotera en attityd av överlägsenhet från pastorer. Tvärtom  till 

dessa, Nya Testamentet lär att alla kristna,även apostlar, 

pastorer...är bröder och systrar i Kristus. 

 

      För att många kyrkor ger en professionell reglemente för 



prästerskapet, detta praktik gör en religiös service till en 

profession. Sålunda, de << professionell av religion >> motsätter 

på <<laics>>. 

 

      Nikolaiterna betrakta sig som överlägsen än andra, De tro har 

monopolen av ordet, av smord, och andlig gåvor. Dock, Bibeln lär 

att alla kristna är minister och jämlika iför Gud.   
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En store skal församlingar är kraftlös på grund av detta doktriner 

som gör att allt är centralisera på en man, som endast har plikt att 

predika, att döpa, att välsigna bröllopet, att begrava dem döda, att 

ber för dem sjuka, att praktisera befrielse,, etc.. Sålunda  dem 

kristna har helt och hållet lasta av på deras pastorer, överge 

praktiken av andlig gåvor eller talanger uttryckande som Gud har 

ger till dem. Det är obiblisk att endast pastor vare medföra Guds 

ord i  församlingen  av dem heliga eftersom varje måste sätta till 

tjänst om andra dem gåvor som har fått från Gud 

(1Petrusbrevet4:10). 

 

       b) Kan vi förlora frälsningen om vi går ut 

från lokal församling ? 
 

   Mängden av kristna önskade går ut från den religiös system i 

vilken dem är fängsla men dem våga inte göra på grund av rädsla 



att blir förbannat och förlorat sin frälsning. Till sist, många 

pastorer, riktiga SNF chefer ( liten och mindre företag ), säger att 

vi utställer att förlora frälsning om vi lämna deras församling. Till 

med, dem inte tveka att döma kristna som vill gärna går bort fån 

dem. Enligt dem, Guds barn verkar nytta av deras andlig täcket för  

att vara skydd från ute farlig. 
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              Sålunda, renonsera  till en religiösa  organisation, en 

denomination eller en lokal församling är synonymer till  

fördömelse ! 

 

     Till en gång till, Kaprien av Karthage är förfäder av dessa 

heraki som komfirmera sitt brev som tratta av kyrkan enhet. 

<< om en man är separera från kyrkan, undvika det, fly den. Detta 

är en pervers, en syndare, fördömdes av hans eget uppförande. Eh 

även ! Den föreställa sig att vara med Kristus, den som agera mot 

präster av Kristus, som separera sig från assembler av prästerskap 

och Kristus folket ? Beväpna mot kyrkan, den strider mot Guds 

institution. Altare fiender och av gudomlig offer, perfidious mot 

tro,helgerån mot religionen, olydiga tjänare, ogudaktig son, 

upproriska bror, han föraktar Guds biskoparna, han överger sina 

präster och han drar en främmande altare, det lyfter upp till himlen 

helgerån bön, han profanera genom lögnaren helighet offer den 

gudomlig hosti, han vet inte att de som reser sig mot den 



gudomliga ordningen straffas för sin dumdristig nog fetstil? Koré, 

Datan och Abiram, uppror mot Mose och Aron, hade velat tilldela 

äran att offra till Gud >>. 
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En del pastorer har använt samma typ av hot utifrån Hebeerbrevet 

10:25 att innesluta de Kristna i deras system <<Låt oss inte överge 

våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan 

uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen 

närmar sig >>. 

 

          Genom att noga studera denna passage,ser vi att författaren 

förbjuder aldrig de kristna att lämna en paganisera församling där 

synden tolerera, utan ber oss att inte överge gemenskapen 

eftersom det är viktigt för vår andlig tillväxt vilket också bekräftas 

av vers 24 : <<Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra 

till kärlek och goda >>. 

 

  En kristen kan därför lämna en lokal kyrka på grund av synd att 

gå med en annan där Kristus är verkligen upphöja. Faktiskt 2 

Korintierbrevet 6:14-18 säger oss mycket tydligt att det inte finns 

något samband mellan ljus och mörker. 



 

    Enligt Hebreerbrevet 10:24, församling möten syftar till att 

väcka kristna att älska Gud med den sunda läran och goda 

gärningar ( Efesierbrevet2:10 Uppenbarelseboken 19:7-8 ). 
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               Om en lokal församling inte uppmuntrar dig att utövar 

kärlek,sanning och goda gärningar ( helgelse, fruktan av Gud  

rättvisa...) ni kan lämna den. Församling möter är för att de kristna 

förbättra sig varandra och att inte göra dem förvärra. 

 

  <<När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, 

eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta >> 1 

Korinterbrevet 11:17. 

 

       

     Om liksom många, du lämnade en lokal församling på grund av 

synd som rådde där, inte bo utan gemenskap, även om du  har varit 

besviken över tidigare eftersom vi är i en kropp som består av 

flera ledamöter. Be att Gud ska leda gig till de bröder och systrar 

som lever i helgelse för att dela ordet tillsammans 

(1Korintierbrevet12) 

    



  Alltid i samma anda, flera pastorer vägrar att erkänna dem som 

Herren kallar till sitt arbete. Som Fariséerna, vägrar de att lyssna 

på dem som inte lämnar sina teologiska skolor, det vill säga deras 

religiösa mögel. Knappast har de mötte en ung ministeriet 

uppväckt av Gud att de omedelbart ställa följande frågor << vilken 

skola- är du ifrån? Vem har befallt dig till tjänsten ?>>. 
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         Cyprianus av Karthago höll samma sak om det i tredje 

århundradet efter Jesus-Kristus i vilken Herren hade tagit upp för 

att häckla kyrkan på sina laxismes. Dessa ledare sekt plats för sig 

själva och utan den gudomliga huvudet på sina medborgare, grep 

de makten, utan att behöva oroa vem ger prästvigning, de tar titeln 

av biskopar, utan att någon ger till dem biskopsämbetet >>    

 

 

 

       Cyprianus av Karthago och dess nuvarande efterträdare, det är 

ordination ( helt främmande praktik i Nya testamente ) som ger 

pastorn befogenhet att utöva sitt ministeriet. Enligt dem måste 

sponsras av en erkänd religiös ministerium i världen för att 

påverka och ett minimum av vederlag ( Johannesevangeliet 5:44) 

 

 

    a) Hem pyramidala celler 



     

 

         Alla sätt är bra att fortsätta att diktera livet för Guds barn 

med järnhand. Därför, för att styra de kristna, fler och fler pastorer 

med cell hus på huvudet av vilka de placera tjänstemän som är 

efterställda andra tjänstemän som omfattas av pastoral makt. 
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             Dessa hem  celler är beroende << Moderkyrkan>> och 

alla behövs för  att predika ett konsekvent budskap, bör tidigare 

utarbetats av ledare prästerskapet . Under dessa förhållanden, 

frihet av Anden är tänkt att vara på arbete i hus celler  offras till 

logiken i numerisk tillväxt av moderkyrkan. Dessa hem  celler har 

inte rätt att träffa på söndag och alla de erbjudanden de får nytta 

av moderkyrkan. 

  

Medlemmarna i dessa celler behandlas som varor, de är bara 

siffror, och brukar anges listad ( namn, adress,yrke,civilstånd, osv.) 

Det är inte ovanligt att de ansvariga celler genomgår moraliskt 

tryck för att de måste göra upp siffrorna,att de behöver träna 

anhängare och icke anhängare. Tyngdpunkten ligger på kvantitet 

och inte på kvalitet. De har en obligation att undervisa medlemmar 

visionen om moderkyrkan , specifik det av pastorn som tillgänglig 

endast via mellanhänder som ibland kallas << mentorer >>. 
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                           KAPITEL 3 

        

    

   DEN PATSORALA   FUNKTIONER 

            I LJUSET AV SKRIFTEN 
 

   För att förstår pastorala funktioner, vi måste studera pastorerna 

pastorn ? Det vill säga Jesus, Messia. Allt pastorala ministeriet 

måste reflektera livet och ministeriet av Herren Jesus eftersom ? 

När vi studera Kristus i hans pastoral ministeriet, vi förstår vad 

han förvänta för pastorer. 

 

1) BIBLISK PASTORALA FUNKTION 

 

    a) Jesus, den goda heder 

 

     <<Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era 

själars herde och vårdare >> 1 Petrusbrevet 2:25. 



      I denna passage, Jesus Messia är presentera som Pastorn och 

vaktare ( i grekiska episcopos : övervakare, biskop) 

genom utmärkelse av vår själ. Hereren vakar över vår själ dag och 

natt. Det är under sin andlig tänket vi ska vara och inte under en 

människan andlig tänket. 
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       I kapitel 10 av Johannesevangeliet, Herren Jesus definiera sig 

som den goda heder som vi hittar synnerhet i Psaltare 23: 

 

  <<"Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan 

genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv 

och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde.  

För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, 

och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och 

för ut dem. När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och 

fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst.  Men en 

främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte 

känner igen främlingars röst." Denna liknelse framställde Jesus för 

dem, men de förstod inte vad det var han talade om. 

 

Då sade Jesus än en gång: "Amen, amen säger jag er: Jag är 

dörren till fåren.  Alla som har kommit före mig är tjuvar och 

rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.  Jag är dörren. Den som 

går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och 



finna bete.  Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag 

har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. 

 

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.  

Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger 

fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem 

och skingrar hjorden.   
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Den som är lejd bryr sig inte om fåren.  Jag är den gode herden, 

och jag känner mina får, och mina får känner mig,  liksom Fadern 

känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.  

Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem 

måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så 

skall det bli en hjord och en herde >> Johannesevangeliet 10:1-16 

 

   I ljuset av denna passage, vi kan definera den pastorala 

funktioner i detta sätt: 

 

– Pastorer ger sitt liv för andra :<<Men Jesus kallade dem till 

sig och sade: "Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över 

sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem >> 

(Matteusevangeliet 20: 25) 

            Hur många pastorer idag har förmår att ger sitt liv för deras 

bröder och systrar i tron därmed några har redan ila att dela deras 

ögondel med deras kollaboratör ? Den sant pastorala funktioner 

innebär att tjänster insida bröder och systrar och inte tvättom. En 



sann pastor tjänar andra, han  gillar inte att man ska tjäna honom 

som kung. Han inte säger till andra att göra socker, men han gör 

och andra imitera honom. 

 

     -Pastorn känner sina får : Herden har en relation med varje får. 

Detta relation är inte professionell, men familjal och vänskap. 
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– Pastorn ger mat till fåren : Herren tog hand om varje får. Han 

gav de mat när dem var hungrig. Den goda heder letar framför allt 

en äng för sina fåren, motsats till vad vi ser idag där herdarna 

sätter press på fåren för att får mat ( Johannesevangeliet 6) 

 

– Pastorn försvara fåren från rovlystna vargar 

( Johannesvangeliet 18:8-9), En får är alltid bred att ger mat för att 

skydda fåren som är under hans ansvarig . 

– Pastorn betar sina får : << "Du människobarn, profetera mot 

Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, 

HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er 

själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? >> ( Hessekiel 

34:2). 

 

     <<HERRENS ord kom till mig. Han sade: "Du människobarn, 

profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger 

Herren, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om 

er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? I stället åt ni 



upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. 

Men ni tog inte hand om hjorden. De svaga stärkte ni inte, de 

sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse 

förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med 

hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades, 

eftersom de inte hade någon herde. 
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 De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades.  

Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över 

hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter 

dem eller söker upp dem. Hör därför HERRENS ord, ni herdar: Så 

sant jag lever, säger Herren, HERREN, sannerligen, därför att 

mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett 

byte för alla vilda djur - de har ju ingen herde - och eftersom mina 

herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig 

själva och inte på mina får, därför, ni herdar: Hör HERRENS ord: 

Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall 

utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. 

Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty 

jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt 

dem >> ( Hessekiel 34:1-10). 

     I den här passage där Gud tillrättavisa mycket strängt dem 

dåliga pastorer, det framgår många typer av får : de skadade, de 

sjuka, de förlorade, de svaga och vilse ( Hessekiel 34:4). Pastorn 

föregare chefen bryr inte sig om fåren andlig skick medan detta 

skulle vara sina större bekymmer. Det är viktigt att veta att det är 



pastorerna som letar efter ängar för fåren, det mena att ger mat till 

dem ( Psaltare 23). Medan idag , det är herdarna  som letar efter 

att vara göds av och fåren. De skulle vad bättre att göra 

uppmärksamhet till Hessikiel 34 som säger upp pastorer kräver  en 

lön.   

  b) Pastorn är en av (efesierbrevet 4) ministeriet 

 Nya Testamentet gör märkt till 5 ministeriet given av Gud för att 
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bygga och utrusta kristi kropp. De är etablerade för att ledar Guds 

folk och är förtecknad i epistlarna till efesierna. 

 

   I Efesierbrervet 4: 11 Vi kan leverera fem ministeriet som är 

etablerade  av Kristus för att hjälpa dem ny födda i Herren att 

fullgöra en tjänst i lokala kyrkan. Dessa ministeriet måste verka 

för att utrusta dem heliga för att de svara på Guds  kallelse. De har 

roller att uppmuntra dem i andlig gåvor övning ( Romarbrevet 1: 

11 och 2 Timoteusbrevet 1:6),  att förse dem med biblisk kunskap 

( Galatesbrevet 4: 19) och erkänna dem i deras kallelse ( Titus 1: 

5). Det är att notera att alla kristna är kallade att ge själavård ( 1 

Korintierbrevet12 : 25 ) .De är notera att den pastorala funktioner 

är en utrustning funktioner av dem helig bland andra. Pastorn är 

inte en diplomat professionell i teologi som får lön varje månad 

och en dag kommer att gå i passion. Den pastorala funktionen ska 

inte vara likställda till en professionell karriär eftersom det är en 

Guds kallelse. Och ändå det är fallet i många kyrkor. Det är därför 

många pastorer förhindra kristna att växa i sitt kallelse av 

konkurrens och rädsla för morgondagen. 
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 <<Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar 

för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till 

profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 

De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp 

Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i 

kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att 

vi blir helt uppfyllda av Kristus.>> Efesierbrevet4:10-13. 

 

    Grekiska ord översätter till << förbättring>>, som det står i 

Efesierbrevet 4: 12, är << Katartismos>> som betyder << reparera 

de skador som finns hos  dem ny födda hjärtat, som orsakas av 

synd. << förbereda och utrusta>>, eller igen << leverens  

komplement, utrustning i kunskap>>. Tyvär, pastorala funktioner 

som  man närvarande presentera till oss.  Tillåter inte dem kristna 

att förbättra sig men kväver dem, hämmar dem, håller dem på 

omognad och den fullkomliga beroende av människan. 

Detta deformerad funktion blockera nationerna evangelisation 

eftersom bland kyrkor vi ser inbördeskrig fratricidal och titeln 

loppet. 
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             Grekisk verbet << Kartartizô>> i Efeserbrevet 4:12 

härledd från roten <<arô>> som betyder << binda tillsammans, 

förena>>. Verbet <<katartizô>> är använd i Nya Testamentet för 

<< laga>>, sätta i ordning, göra fullständig eller perfekt>> 

( Lukasevangeliet 6:40, 2Corinthiens 13:11), << förberedda, göra 

redo för tjänsten ( Hebreerbrevet13:21), det motsvarar vår 

uppfattning om utveckling eller inställning av en maskin. 

     

       Hugedé jämföra delikat arbete av specialist som vi anförtror 

en monterad maskin, men är ännu inte igång, hans jobb är att få 

honom att göra det bästa av sina möjligheter. Han ser ett verb av 

yrke som innebär begreppet effektivitet. I den profana grek värld 

detta namn har använts av läkare för att tala om reduktion av en 

luxation eller fraktur apparat. Tanken är således att de kristna som 

kan utföra sin funktion i kroppen, gör dem kunna använda de 

andliga gåvor eller att varje mottaget för en åtgärd( <<eis 

ergon >> : arbete ) som motsvarar hans ministerier 

( <<diakonias>> ). 

 

       << Han gick vidare och fick då se två andra bröder,Jakob, 



Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten 

tillsammans med sin far Sebedeus och gjorde i ordning sina nät. 

Han kallade på dem>> Matteusevangeliet4:21. 
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 I denna vers, är verbet reparation << kartartizô>>. 

Uppmärksammad att näten var reparerad för att blir återanvända 

och inte låsa upp eller kastas någonstans. Den använder använder 

även detta verb nämna arbetet med att finslipa de heliga av de fem     

ministeriet i Efesierbrevet 4. Liksom näten reparerades för 

återanvändning, måste de kristna repareras, läkt, korrigeras, 

utrustad för att användas av Herren. Det är däför ut ur frågan att 

låsa dem in i någon byggnad. 

 

           De fem ministerierna i Efesierbrevet arbetar som mekaniker 

som reparerar skadade fordon eller störning så att de blir nya 

funktionell. Sanna apostlar, profeter, evangelister, herdar och 

lärare kan inte bara se de kristna fortfarande sitter på stolar utan att 

veta deras kallelse och respektive ministeriet. 

 

           De fem ministerier bör bidra till att bygga upp Kristi kropp, 

<< Uppbygga >> kommer från det grekiska<< oikodome >>, det 

är << handling en som främjar tillväxten i kristen vishet, fromhet, 

helighet, etc .>> ( 1 Petrusbrevet2:4-6, Efesierbrevet2:20-22) 



Uppbygg betyder bygga. 
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Tyvärr, i stället för att bygga,många församlingar ledare orsaka 

splittring. Agera som om deras blod hade strömmat på korset, 

förstör de lätt det arbete som Kristus utgjuta sitt dyrbara blod 

( Apostlagärningarna20:28). De delar kyrkorna för att skapa andra. 

För allt detta, kommer de att stå till svars inför Gud.     

   

           Gud vill att kristna kommer till : 

-  Den enheten i tron. Tron måste grundas enbart på personen 

Jesus-Kristus. Det är genom honom som vi bara har tillgång till 

frälsning ( Romarbrevet 10:9-10. Apostlagärningarna 4 ,12).                                                             

 

    

      

                -Kunskap om Guds son genom sitt Ord. Denna kunskap 

bör vara en önskan hos varje Guds barn. 

Paulus säger i 2 Korintierbrevet4:5 <<Vi predikar inte oss själva, 

utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu 

skull. >> 

           <<Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av 

sin vishet,  



den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom.  

Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av  

att han har insikt och känner mig:  

Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på 

jorden.  
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Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.>> Jeremia 9:23-24 . 

<<Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära 

känna honom.  

Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens,  

och han skall komma till oss lik ett regn,  

lik ett vårregn som vattnar jorden">> säger Hosea ( Hosea 6:3 ) 

 

        Idag, några tjänare predika sin ministeriet snarare än Kristus. 

Deras fotografier och deras namn finns på första plats i 

kyrkobyggnaden, på affischtavlor,  inbjudningar till seminarier 

och konserter, webbplatserna för deras organisationer, sina 

visitkort osv. Emellertid Gud vill att vi ska veta sin son så intim 

och personlig, och att det fokuserar bara på Jesus-Kristus som 

byggde sin kyrka och inte för män. (Hosea 4:6 och Hosea 6:3). 

 

  -Den perfekta människan och måttet på statyn av Kristus. 

Det är position för den andliga människan ( 1 korintierbrevet 2 :15) 

som råkar skilja mellan rätt och fel, har han Guds sinne; den 

kommer till att uppnå Kristus statyn och likna honom. 

       



      Målet är alltså andliga mogenhet, emellertid många kristna 

förbli fortfarande barn efter flera år av konvertering. Förstå att 

Kristus inte är pedofil för att komma hämta en omogen kyrka. 
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2)  DET DEFORMERAD PASTORALA      

        FUNKTION 
     

 

       Ordet pastorn kommer från de grekiska <<poimen>> vilket 

innebörd << herde>>. Pastorn är en herde som bryr sig om och 

matar hjorden som han fick anförtrotts. Främling, ministeriet mest 

kända i kyrkor av reformationen är pastorala ministeriet. 

Emellertid, termen pastor visas bara en gång i Nya testamentet 

( Efesierbrevet 4:11) medan det apostoliska ministeriet citeras mer 

än åttio gånger!!! Uppenbarligen, finns det ett problem med alla 

dessa kyrkor som arbetar med den pastorala synen. Det noteras 

vidare att de flesta människor som strävar efter  denna funktion gå 

igenom följande steg för att uppnå detta: diakon, fläder, evangelist 

och pastor äntligen. Som om denna funktion var synonymt av 

livränta eller marknadsföring ! 

 



 

  a) Professionell pastor 

Vi kan fråga oss själva vem behandlar nuvarande de får inom 

somnat kyrkor ? Varför säger vi att kristna är den enda armén som 

avslutade hans sårade ? 
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Ministeriet utövas av pastorn är grundläggande för en inflytelserik 

kyrka eftersom den säkerställer en god andlig hälsa av de heliga. 

En verkligt stöd i den dagliga svårigheter. 

I Bibeln är en pastor viktig uppgift att lindra de troende att << 

behandla>> i varje mening, men det kan inte utföra denna uppgift 

utan hjälp av andra ministeriet. Varför ? Helt enkelt för att det är 

mänskligt omöjligt att klara av sådant arbete ensam ! 

 <<De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade 

förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de 

förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet 

härskade ni över dem >> Hesekel 34:4 . 

     

     Enligt denna passage, finns det flera olika typer av får: de 

svaga, de sjuka, de skadade, de förlorade och borttappade 

 

   Pastoral ministeriet är en av de fem  ministeriet menad i 

Efesierbrevet 4: 11 och Gud har gett till sin kyrkan. Pastorn måste 

behandla Herrens fåren djupt, lyssna på dem, älska dem, mata dem 



rykta dem, stärka dem, föra dem tillbaka till den rätta vägen. 
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Han skall utöva uppdraget som äldsta i kyrkan. Din bror pastorer 

behandlar dig eller de bedriver plundring ( enligt Hesekiel 34)   

vill du vandrar i brist på gode herden, är du någonsin rakat ? 

Tyvärr har många av de som kallar sig pastor klippa fåren, plundra 

dem, skada dem, missbruka dem. 

           

      Jag kan inte glömma denna vision där Gud sa till mig många 

ledare efter att ha vunnit själar, föra dem inför Hans tron för att 

presentera.  Men istället för att ger  honom verkligen, de vägas 

som som sin personliga seger. De agerar som om dessa själar 

tillhörde dem, som om de hade dött på korset för dem! 

 

        Ja,personligt intresse, de håller dem i fångna och okunniga. 

Hesekiel 34 är dock mycket tydlig om de dåktiga herdar. <<Så 

sant jag lever, säger Herren, HERREN, sannerligen, därför att 

mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett 

byte för alla vilda djur - de har ju ingen herde - och eftersom mina 

herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig 

själva och inte på mina får,  därför, ni herdar: Hör HERRENS ord: 



Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall 

utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. 

Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty 

jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt 

dem.>>Hesekiel 34:810 
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     Pastoral ministeriet måste återlämnas till sin plats i kyrkan, så 

att de heliga får den vård som kommer att hjälpa dem att växa, att 

mogna och att lämna tillbaka dem också i det kallelse som Herren 

har reserverat till dem. Pastorn är inte på något sätt medlaren 

mellan Gud och människorna. Bibeln har bara en medlare mellan 

Gud och män Jesus-Kristus( 1 Timonteus 2:5) 

 

    Minns att i Bibeln (efesierbrevet4:11). termen<<pastor>> 

används i plural. Detta betyder helt enkelt att de bibliska 

pastorerna jobbade i ett team, det var riktigt gamla, som tog hand 

om unga konverterad och hjälpte till att svara på deras kallelse. 

 

 

   I många fall, inte bara pastorer vägrar att fungera som ett team, 

men som vi har sett, de föredrar att<< hålla>> fruar pastorer för 

att garantera total kontroll över kyrkan. 

 

   Medan, när vi bläddra i skrifterna, inser vi att födelsen av en 



kyrka, måste den ledas av Anden som använder olika människor 

utan att de nödvändigtvis ha någon säkerhet. De heliga kommer 

helt enkelt uppmuntra varandra och att framhärda i apostlarnas 

undervisning ( apostlagärningarna 2: 40-44). 
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När kyrkan vuxit andligt, bröder och systrar rösta på män vars 

frukter redovisas så att de axla bördan av pastorer och äldste 

( Apostlagärningarna 14:23, Titus 1:5).   

 

 Gud kan kalla ett par till ministeriet som det var för Aquila och 

Priscilla ( Apostlagärningarna 18:24-28), men ledning av en lokal 

församling är reserverad för dem äldste eller en grupp av 

ministeriet som har ett nära samarbete med mötet. 

 

 

  Om någon är kallad att plantera en kyrka, enligt Bibeln, måste 

den personen ha full apostoliska ministeriet, inklusive full träning 

hans efterträdare kommer att behöva byta ut den. Om denna 

möjlighet saknas, söker vi stöd av sanna apostoliska ministerier 

liksom Philip (Apostlagärningarna 8:1-25). 

 

 Den nuvarande förvirringen inom kyrkan är dramatisk. Genom 

blindhet och envishet, vissa tjänstemän inte ockupera de platser 

som Gud har berett åt dem. De håller fast vid sina positioner och 



vägrar att låta de kristna välja en före detta college och tar över 

ledning av vad de kallar <<sina>> församling. Regerande som 

kungar, de monopoliserar kyrkorna de etablerade utan att mata 

fåren. På grund av denna förvirring, för många kristna förbli 

<<andliga barn>> hela sitt liv, och tyvärr, bosatte sig andlig död. 
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 Ja, i den nuvarande mening är pastorn en professionell religion 

som, efter att ha studerat teologi, ägnades åt dem <<heliga 

ministeriet >>.  Det är därför,det oftast tar ensam hand om sin 

flock och spelar både rollen av prästen,<< pater familias >> och 

entreprenör. Det är bara att göra följande experiment : ta bort en 

pastor i en lokal kyrka för ett par dagar och pastor i en lokal kyrka 

för ett par dagar och du kommer att se att många kristna, även 

efter flera år av konvertering kommer att vara aningslös eftersom 

helt beroende av honom. Denna avvikelse har gjorts möjligt 

genom separationen mellan lekmän och präster, introducerades av 

romersk katolicism och evangeliska möten kopieras av denna 

avfallna religionen också infört den monarkiska biskops drift och 

tyvärr, från kyrkorna i den protestantiska reformationen antagits i 

stället för att ta bort det. Men det kommande av Jesus-Kristus 

avslutade den sekulära skillnaden mellan präster och lekmän. 

Denna klyvning säkert haft sin plats i Gamla testamentet men  är 

inte längre giltig sedan dispens av nåd. Ingen passage i Bibeln inte 

som tyder på att riktningen på ett möte skall antas av en person 

oavsett vilken titel det ger. 
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Pastorn är nu <<grunden>> av många kyrkor. Ofta är protestant 

eller evangeliska pastor ingenting annat än den katolska prästen 

lappat. Faktiskt, det huvudsakligen fyller samma roll som de 

senare, som kumulera på sin tid predikade moraliskt stöd av alla 

församling familjer, distribution av nattvard, dop, besöka de sjuka, 

änkor och föräldralösa, övervakning själar, botar själar, fira 

bröllop, församling administration och förvaltningen av fonderna. 

 

   Att bli huvudet och basen av kyrkan, funktion av pastorn är så 

förvrängd. Det är därför inte förvånande att misslyckas i sitt 

uppdrag healer. Först, eftersom traditionellt är allestädes 

närvarande och har en sådan överväldigande makt som kväver 

prästadöme troende. Sedan, eftersom det är sannolikt att drabbas 

utbrändhet och depression. 

   

     Dock en ror, Frank A. Viola, gjorde ett mycket omfattande 

utredning om denna fråga i bok med titeln <<Kristendom hedniska 

riter>>. Det utsätter statistik som produceras i USA på Pastorer. 

Följande utdrag är indikativ för problemet med pastorer 

hyperaktiva. 



 

 

     Den moderna Pastor inte bara skada Guds folk, men det skadar 

sig själv. Den pastorala kontor har en vana att slösa allt som faller 

i hans händer. Depression, utmattning, stress och känslomässig 

depression är fruktansvärt hög bland pastorn. 
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 I nuvarande när vi talar , det finns mer än 500.000 pastorer som 

tjänstgör bland kyrkorna i USA. Av detta antal, överväga följande 

statistik som blottlägger livsfara för den pastorala kontor : 

94% Känner press att ha en perfekt familj. 

90% arbetar mer än 46 timmar per vecka. 

81% är tillräckligt med tid med sina makar. 

80% tror att pastoral ministeriet påverkar deras familjer negativt. 

70% har någon som de anser en nära vän. 

70% har lägre självkänsla än de hade när de började ministeriet. 

50% känner sig oförmögna att möta kraven från deras arbete. 

80%  avskräcks eller behandlas för depression. 

40% lider av trötthet på grund av graden av deras program och 

orealistiska som någon allvarlig risk för familjen. 

33% har allvarligt övervägt att avgå att under året. 

40% av betes avgångar är på grund av utmattning. 

         De flesta pastorer jonglera med sexton främsta uppgifter 

samtidigt och de kollaps under trycket. Därför är 1600 ministrar i 

alla valörer över hela USA är tackade eller tvingades avgå varje 

månad. Under de senaste tjugo åren har den genomsnittliga 



längden för ett pastorat föll sju år bara två år. 

 

                Dessa siffror är helt tillräckligt för att bevisa att pastorn 

inte skall vara huvudpersonen i livet för hans anhängare! Kyrkan 

måste bryta med de traditioner och seder utläsa med tiden 

eftersom de korrupta läror kvar av Herren och döda själar får och 

herdar. 
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         Trots dessa siffror som belyser de begränsningar, brister och 

svagheter pastorer som just människor, en del av dem kvarstår i 

sin önskan att hålla fåren från sin rädsla med den falska läran om 

själslig beläggning. 

 

         Som en del pastorer tro att de kan styra och monopolisera 

alla ministerier på en gång, måste vi snarast reformera beklagliga 

resultat av denna funktion. Kyrkan kommer alltså att ledas av 

sanna herdar som verkligen bryr sig om fåren som Gud kräver. 

 

 

              b)Pastor är en auktoritet och andlig täckning ? 

 

            Vissa pastorer sanar inte fantasi för att uppfinna doktriner, 

att hålla Guds folk under deras kontroll. En av dessa doktriner är 

att den andliga täck att varje kristen bör be om en herde, en slags 

guide, vars roll skulle vara att ge råd, orientera och framför allt att 

skydda mot Satan. 



 

         <<Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era 

själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta 

med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara 

lyckligt för er.>> Hebreerbrevet13:17. 

       Här är versen används av många pastorer att skrämma kristna 

och införa deras lära om den påstådda andliga täcker. 
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                Verbet<< varken>> i denna passage är  att<< vara 

lyhörd>>, <<inte sova>>; Detta är den andliga sömnen. Pastorer 

måste ta hand om syskon möten i kyrkor, måste de också se till att 

de kristna fritt utöva sina gåvor och ministerier, och till slut måste 

de övervaka läran. 

 

 

           Pastoral ministeriet blir betydande vid kyrkans möten och 

inte utanför. Indeed, pastorer kan inte vaka över kristna utanför 

mötena eftersom de inte är allestädes närvarande. De verkligen 

kan och bör be för fåren från sina hem ( Kolossier 4:12),men de 

skyddar inte utanför bönemöten. 

 

        Ursprunget till obibliska läran om den så kallade andliga täck 

måste vi än en gång till Ignatius av Antiokia ( 35-107 e Kr.) och 

Cyprianus av Karthago (200-258 e.Kr.). 

 

        Cyprian lärde att biskopen hade inge högre än Gud och 



därigenom hade han ansvariga endast inför Gud. Han sa att den 

som var separera från biskopen separera sig från Gud. Cyprian 

undervisade också att en del av flocken Herrens tilldelades till en 

herde (biskop). Biskopen blev medlare mellan Gud och 

människorna. 
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        Således är läran om andliga täck att varje Kristen har en 

andlig far som är som en guide som ansvarar för dess skydd. 

Denna herde är både far, rådgivare, förare. 

Han är också en auktoritet som den kristna måste överlämna under 

alla omständigheter. Olydig mot herder, som är enligt Ignatius att 

inte lyda Gud själv. 

 

 Detta bekräftas av Ignatus av Antiokia ( 35-107 e.Kr.) i sitt 

Smyrna : Följ biskopen som Jesus-Kristus följer hans Fader och 

presbyteryen som apostlarna; som diakoner, respektera dem som 

Guds lag. Lest någon, förutom biskopen, ingenting som rör kyrkan. 

att endast eukaristin betraktas som legitimt, vilket leds av 

biskopen eller att han kommer att debiteras. Varhelst biskopen 

visas där är gemenskapet, liksom var är Kristus  

Jesus, där finns den katolska kyrkan. Det är inte tillåtet utanför  

Biskop heller att döpa, och inte heller till agape, men vad han 

godkänner också behagar Gud. Så allt som görs kommer att vara 

säkra och legitima. Det är rimligt att hitta nu vår sunt förnuft, och 

medan vi fortfarande har tid, att omvänder för att återvända till 



Gud. Det är bra att erkänna Gud och  

biskopen. Den som ärar biskopen hedras av guden; den som gör 

något utan kunskap av biskopen tjänar djävulen >>. 

      Som vi har sett, Andlig täckning doktrin var redan undervisas 

av Ignatius av Antiokia och Cyprian  

Karthago. 
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                Långt senare, i 70 talet i USA, ett rörelsen tog fart: om 

herden lärjunge. Denna rörelsen rörelse gav till dagordningen läror 

Ignatius Antiokia och Cyprianus av Karthago. Initiativtagarna till 

detta doktrin lärde att biskopen eller herden var "auktoritet  

delegerat gudomliga "och att hans åsikt ska alltid följas. sig  

Utifrån Romarbrevet 13; 1 Petr 2: 13-17 3 och Titus 1, där det är  

Frågan om inlämnande av kristna till etablerad auktoritet,dessa 

predikanter hävdade att herden var << Guds ambassadör >>, 

ansvara för att vidarebefordra budskap från Herren till lärjungarna. 

Att bryta mot Guds budbärare så skulle vara att själv vara olydig 

mot Gud. 

    En av de verser som används av många pastorer för att vara 

respekteras av kristna och ålägga inlämnande är Romarbrevet 13: 

1-7. 
           

          

 

        

 

        <<Varje människa skall underordna sig den överhet hon har 

över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den 



som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten 

står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar 

domen över sig själva. Ty de styrande inger inte fruktan hos dem 

som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa 

att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så 

kommer du att få beröm av den. 
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Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda 

skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en 

Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 

Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull 

utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. 

Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna 

uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är 

skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som 

bör få vördnad och heder åt den som bör få heder >>. 

 

         Visst, vid möten kyrkor, kan vargar komma och sippra att 

bryta Guds verk och det är då den herdarna måste se. Pastorer som 

har fräckheten att ber de kristna att komma under deras andlig 

täcket för att får skydd tar herren Herre Jesus Kristus plast. Indeed, 

Endast Kristus ständigt vakar över på kristna eftersom det är han 

den sanne herden och tillsyningsman. 



 

        <<Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era 

själars herde och vårdare>>. 1 Pierre 2:25. 

 

       Ordet "herde" i denna passage säger "poïmen" som ger 

svenska herde eller pastor. 
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Ordet "väktare" för det 

kommer från det grekiska "epyscopos" som betyder 

uppsyningsman, förmyndare, biskop. Peter, fastän etabliserad att 

valla Herrens hjord ( Johannes 21 : 15-19 ), ödmjukt erkänna att 

Jesus Kristus är pastor genom excellens. 

 

Kom ihåg att ingen av den tidiga kristna kyrkan  

inte kalla en man "min pastor" eftersom pastorn genom  

spetskompetens är Herren Jesus Kristus (Joh 10: 11-16).  

Notera också att Philip i Apostlagärningarna 8, togs av  

Herren efter tillkännage ord till den etiopiska eunucken.  

Man kan undra varför Gud inte hade lämnat Philip  

lära ut grunderna i evangeliet till den här mannen tills han  

bli mogna. Svaret är enkelt: Jesus är herden och  

föreståndaren för själar. Han vet bättre än någon annan hur  

ta hand om sina får. Det finns därför ingen anledning, som vi  



sett i många möten, rusar på  

nykomlingar att få sina kontaktuppgifter för att följa  

sin kristna vandring eftersom Jesus själv tar hand om hans  

människor. 
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c)Den bibliska innebörden av "hedge" 
 

 

Det finns flera i Bibeln som talar hebreiska ord  

täckning men vi kommer att nämna bara två.  

Å ena sidan "Kacah" som betyder att täcka, dölja, linda,  

täcka, överdragen, förlåt slöja.  

"Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och härlighet  

Herren uppfyllde tabernaklet "Mosebok 40:34. I denna vers, ordet  

"Kacah" används för att hänvisa till skydd och kläder  

tabernaklet. Tabernaklet, bilden av kyrkan därför omfattas  

genom moln av Herren och inte människan.  

Å andra sidan "Kaphar" vilket betyder försoningsdag expiation, 

offer  

försonings, päls, lugna, återköp, inlösen, förlåt laddning.  

 Ordet försoning är en översättning från det hebreiska verbet 

"kaphar"  

ursprungligen betyder "att täcka".  



Således, i Första Moseboken 6:14, verbet används om  

Att bygga arken är "kaphar" "Du overlay planen." Detta 

verb gör då klokt att ta bort, ta bort, sona. 
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Sin sonade är en synd från syn på Gud, det vill säga omfattas.  

"Välsignad är han vars överträdelse är förlåten, vilkens synd  

täcks "Psalm 32: 1.  

Verbet "kaphar" var därför relevanta för försoningen  

förlåtelse. Tredje Mosebok 16 berättar att varje år,  

synder Israels täcktes på dagen för Jom Kippur. Den  

Återigen är det Herren som täckte synden av folket i  

genom blodet av djur.  

Vi förstår därför att när pastorer  

fräckheten att presentera sig som andliga filtar, de  

använda verbet "kaphar" att rimma och ersätter  

Kristus, försoningen för spetskompetens vars rent blod bort  

alla våra synder. Vad förspänning! 
 

 

Men vad säger Bibeln?<<Men eftersom Jesus lever för evigt, har 

han ett prästämbete som varar för evigt >> Hebrebrevet 7:24 

 

 

Ingenstans i Nya testamentet är det inte fråga  



av någon andlig täckning med en pastor. Den  

Tidiga kristna förstod att de var alla bröder och  

systrar och endast Herren Jesus Kristus som sitt huvud  

("Kephal" på grekiska, som betyder hövding). 
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Även apostlarna var enkla bröder betjänar församlingar 

(Apocalypse 1: 9) de hade inga anspråk på att vara ledare över  

andra helgon. De bodde alla i en verklig gemenskap och  

gemenskap var vertikal, det vill säga, de var alla på 

samma nivå. <<Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet 

och riket och uthålligheten med er, jag befann mig på den ö som 

kallas Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull>> 

Uppbarelseboken 1:9 Observera att här, John, den store aposteln 

att han var,  

presenterades som en enkel broder. Vilket exempel på ödmjukhet,  

något som många samtida pastorer vet inte. 
 

 

Den enda andliga täcker de första kristna  

hade var Herren Jesus Kristus<<Han är huvudet för sin kropp, 

församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, 

för att han i allt skulle vara den främste>> kolossier 1:18. 

 

Det är Jesus Kristus som är huvudet för kyrkan som är hans kropp.  
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Huvudet ordet i detta avsnitt är "kephal" på grekiska betyder  

som ledare. Denna term används också i en Kor 11: 3  

"Men jag vill att du ska veta att Kristus är huvudet för alla  

man, är att människan i sin hustrus huvud, att Gud är huvudet  

av Kristus. "Här har vi bara talat om hierarkin  

Nya Testamentet.  

Enligt denna passage, är mannen huvudet eller chefen  

kvinnan (omslaget om du vill), är Kristus huvudet eller huvudet  

av människan och Gud är huvudet eller chefen för Kristus. Om vi 

vill ha  

tala om andliga täcker istället använda denna passage  

vi tydligt lär att människan är täckningen av  

hans fru, och att Kristus är den andliga täckning av människan.  

Den valla innebär permanent skydd  

täckt person, eller bara Gud kan skydda  

sitt folk i alla tider. 
 

 

 

<<En vallfärdssång. 

Jag lyfter mina ögon upp till bergen.  

Varifrån skall min hjälp komma?  

Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. 
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Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. 

Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.  

HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd  

på din högra sida.  

Solen skall inte skada dig om dagen,  

och inte månen om natten.  

HERREN skall bevara dig från allt ont,  

han skall bevara din själ.  

HERREN skall bevara din utgång och din ingång  

från nu och till evig tid>>Psaltaren 121 
 

d)   De tre nivåer av gudomlig auktoritet och 

sociala auktoritet 
 

 

Bibeln talar om tre nivåer av auktoritet reserverade till Gud.  

 

 

 

- Den suveräna auktoritet, Guds auktoritet auktoritet  

Suverän är den största av alla auktoritet. Denna nivå  



auktoritet har aldrig ifrågasatt att det är en auktoritet  

absolut och ofelbar; det tillhör Gud. 
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Men påven och flera experter tillskriver detta privilegium 

reserverat för Gud ensam. Kom ihåg att Jesus är den enda kyrkans 

överhuvud, som inte tillhör en man (Efesbrevet1:16 -22). Jesus 

ensam har den suveräna makten över sin skapelse. De försök att 

utöva denna auktoritet eller med bidraget kommer att hittas i 

antikrist position. Ordet "antikrist" eller "antikrist" inte bara 

betyder "mot Kristus", utan också "i stället av Kristus. 

"Exempelvis uppger katolsk teologi som den Påven är "Kristi 

ställföreträdare på jorden." Eller ordet "kyrkoherde" kommer från 

latinets "Vicarius" som betyder "efterträdare", "ersättning." 

Uttalandena "ex cathedra" av påven anses ofelbar av den katolska 

kyrkan; synpunkter från påven kommit Därför ersätter Guds Ord. 

Den så kallade "heliga fader" och inkräktar platsen för Herren som 

det anses, trots att vara man, som en ersättning för Kristus. På 

liknande sätt Många förare ta detta från protestantism rättmätiga 

plats i Jesus Kristus. Detta är allvarligt och strider mot Guds Ord. 
 

          - Den sanna auktoritet: det tas ut av sanningen. Den  

Ordet "sanna" betyder "sant". Gud (Fadern, Sonen och den helige 

 

Ande) talar alltid sanning (Numbers 23:19). Jesus är sanningen  

(Joh 14: 6), är den Helige Ande Sanningens Ande (Joh 14:17). 
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Den Skriften ges av Gud som ett uttryck för sanning  

och de därmed bli en verklig auktoritet. Bibeln är  

en position högre än någon auktoritet i kyrkor. Vi  

Därför måste avvisa metoder som Bibeln inte godkänner.  

Hon har en verklig auktoritet inte bara  

kristna men för hela mänskligheten, därför att hon var inspirerad  

av Gud (2 Timoteusbrevet 3:16 och 2 Petrus 1:21). Eftersom det är  

ofelbar och pålitlig, är vi skyldiga inget att tillägga  

eller ta bort. 

 

 

 

 - Den auktoritet av medvetande:alla män vet skillnaden mellan 

rätt och fel, även om de aldrig har läst Bibel. Detta är den princip 

som de tio budorden är inställda ges till Moses. De är inte 

reserverade för judarna utan för alla människor; det är därför 

hedning bedömas i förhållande till deras samvete (Romarbrevet 2: 

12). Bibeln kallar medvetenhet kapacitet som tillåter oss att veta 

vad vi inte vill att våra grannar ska göra mot oss och vad vi inte 

får göra mot honom (1 Kor 8:12, Romarbrevet 14: 20-23). 
 

 

 



 

 

 
Pastor eller företagare chef        123                                            27/09/2010, 10:13 

 

 

 
 124      .                                                PASTOR ELLER FÖRETAGARE CHEF 

 

 

 

Den suveräna Guds auktoritet, den sanna myndigheten i den  

Bibeln och auktoritet vårt samvete är större än  

alla människor oavsett deras titlar eller positioner.  

Vårt samvete måste följa Skriften som  

Gud har gett oss för vår undervisning. 
 

-De sociala auktoritet: kungar, presidenter, domare,  

polisen. Bibeln lär oss att som kristna, vi  

skall till de olika auktoritet som är etablerade i  

samhället (särskilt i Romarbrevet 13, Titus 3 och 1 Petr 2: 13-15).  

Dessa passager har ingenting att göra med auktoritet som pastorer 

eller präster bevilja men utan istället med  myndigheterna 

rättsväsenden (magistrater, domare... ) politiska, lagstiftande och 

verkställande ( kungar, ministrar, polis...) 
 

Vad är det då i denna vers?<<Lyd era ledare och rätta er efter dem, 

ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att 

de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det 

skulle inte vara lyckligt för er.>> Hebreerbrevet13:17 

 

 

  Denna skrift är ofta misstolkas. Den  

ordet "lyda" kommer från "Peitho" grekiska och betyder "att 

lämna  

övertyga med ord. "Detta ord betyder också "ge med  



övertalning avundas någon att göra något av  

lugnande. 

 
Pastor eller företagare chef       124                                              27/09/2010, 10:13 

 

 

 

 
  DEN PASTORALA FUNKTIONEN I SKRIFTERNAS LJUS               .125 
 

 

 

"Förare måste förstå att  

underkastelse och lydnad av de kristna har inget att göra med  

diktatur eller maktfullkomlighet. I stället måste de lugna och 

övertyga  

fåren eftersom allt som inte är från tro är  

sin (Romarbrevet 14:23). De bör nog inte tyrannisera sin  

bröder genom att tvinga dem att lyda (1 Petrus 5: 2-3).  

Faktum Jesus varnade apostlarna i Matteusevangeliet 20:25 mot 

andan av  dominans. Ordet "dominerar" på grekiska  

"Katakurieuo" betyder "tyrannisera, vilket under hans kontroll,  

satte under oket. "Detta beror inte på att förarna  

är tänkta att "se" det innebär att de måste råda  

som diktatorer. I stället bör de leder sina  

bröder, som herdar.  

Enligt Guds Ord, är herden en som ger sitt liv  

för fåren (Joh 10:10). Herden inte råda på sin  

besättningen men tar hand om honom genom att skydda mot var 

garkidnappare. Den myndighet som delegerat och bör därför inte 

överstiga de gränser som Gud har fastställt. 
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En ledare får inte störa  

i personliga angelägenheter de troende att införa  

sådant äktenskap. Det skall inte värva, även för arbete  

Konungariket, med en gift kvinna utan tillstånd från  

hennes man eftersom det är huvudet (1 Kor 11: 3). 
     

 

 

Inlämning enligt Bibeln inte är ensidig, men  

ömsesidigt:<<...Underordna er varandra i Kristi fruktan>> 

Efesierbrevet5:21). 

      Dessutom en förare som bor i synd skall inte  

fortsätta att leda Guds folk. Ni behöver bara överlämna er till  era 

ledare i den mån de själva är överlämnade till Guds ord och till  

andra enligt Efesierbrevet 5: 20-21. 

 

Vissa förare ger samma auktoritet till sina projekt och personliga 

ambitioner att Guds ord! Men Gud kommer aldrig att ge en man 

en auktoritet, till och med andligt, högre än den suveräna 

auktoritet i Herren eller den sanna Bibelns auktoritet. Gud ger inte 

en man rätt att fördunkla samvete annan man eller kräver blind 

lydnad. All auktoritet bör granskas i ljuset av Gud gett i sitt ord. 
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      Kristna ledare som försöker påtvinga sina auktoritet sluta 

skada Herrens fåren. Den verkliga ledarskap i kyrkan är ett 

medium på vilka kristna kan vila. Kom ihåg att kyrkan är jordad  

Kristus (1 Kor 3:11). Förare bör inte leda från toppen, fysiskt 

representeras av plattformen eller predikstolen, eller Ett annat 

kännetecken för separering, men måste vara relaterad med folket. 

Biblisk övning auktoritet är alltid tjänster kristna och inte tvärtom. 

Som vi har sett, de som missbrukar sin auktoritet är besatt av en 

anda av Nicolaites. "Nicolaitane" betyder "en som leder folket."  

Guds Ord uppmuntrar därför kristna drivrutiner leda människor till 

Gud med vishet och kärlek. Om de överensstämmer med Bibeln, 

kommer de aldrig att manipulera andra men de kommer att 

tillkännage sanningen och uppmuntra alla att söka Herrens vilja. 

Oavsett svaghet människor som litar på dem, kommer de att hjälpa 

och råd. Det är därför endast hierarkin tillåtas med den sanna 

kristna kyrkan är den Gud har upprättat, det vill säga att Jesus 

Kristus är den enda huvud och den unika chef (Efesierbrevet 1: 

22-23).  

Pastorer är inte absoluta auktoritet. Alla  

som andra kristna fick de auktoritet Kristi  

utföra den uppgift som åligger dem och det är det (Luk 10:19;  

Mark 16: 15-20; Apostlagärningarna 1: 8)  
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Pastorer var pastoral , annan myndighet  

profetisk, annat än för att göra underverk. För övrigt  

förbigående att alla Guds barn har fått i uppdrag av Kristus  

över demoner.<<Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och 

skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall 

någonsin skada er>> Lukasevangeliet 10:19 

    Faktum är att ordet "makt" i denna passage, "Exousia" i  

Grekiska översätter också myndighet.  

Lägg också märke till att Paulus själv gjorde  

betraktas inte som en myndighet, men som efter att ha fått  

Kristi auktoritet att bygga och inte förstöra bröderna. 

Därför skriver jag detta när jag är borta från er, för att jag inte när 

jag är hos er skall behöva gå strängt fram i kraft av den fullmakt 

Herren har gett mig för att bygga upp, inte för att riva ner. 

 

       Vi förstår att när en pastor kommer  

som en myndighet, sätter han sig framför andra att bli  

chefen för den lokala kyrkan. Därför begås mot diktatorer  

och etablerat sig som en medlare mellan Gud och män,  

position som bara Jesus Kristus upptar (2 Tim 2: 5). 
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                      KAPITEL 4  

                    

                     Vittnesbörds 
 

 

För att stödja alla som har utvecklats i denna bok, jag  

vill dela dessa få berättelser som är mig  

uttrycks och bekräftar tyvärr drivor  

avvisas äger rum i många församlingar. Den  

människor som rapporterar dessa fakta gör med stöd av  

anonymitet på grund av hot mot några av de.  

 

1) EVANGELIET AV VÄLSTÅND, 

VÄRLDSLIGA KOMPROMISS OCH  

MYSTISKA BÖNER          
 
           Så fort du går in för första gången  

denna kyrka (C) blir du ombedd att fylla i ett  

Välkommen där du har den kontaktinformation  

omfattande och ålder, civilstånd, etc. När det gäller  

samtalet till frälsning, ber Pastor människor att träda fram  

plattformen. Han ber för folket genom att införa händer,  

han blåser på dem och sade: "Ta emot den Helige Ande. 
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" Därefter ny omvända vidtas för att ett rum på  

källaren där de kommer att genomgå en "hjärntvätt" för ungefär  

en halvtimme. Efter det är de på väg mot kurser Biblisk grund före 

dopet. Faktum är att om man har inte följer de nio sessioner sina 

kurser, kan de inte vara döpt. När kursen är klar, kan vi äntligen 

döpas och ta emot dopet certifikat bekräftar vår engagemang. 
 

 

Men det är inte allt, efter grundkurs  

kommer nuvarande medlemmar. Återigen, det är en form  

komplett på sig att upprepa vår kontakt  

komplett, vår ålder, civilstånd, antal personer  

att det i vår familj, namnet på vår mentor ... konstigt saker, frågar 

vi oss om vi är kristna eller inte!  

Sedan den officiella fotografen i kyrkan som vi fotografi eller  

då vi uppmanas att ge oss en bild.  

Dessa kurser består av fyra medlemsmöten  

där det ingjuter visionen av kyrkan är också  

visas i helgedomen. 
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 Den sammanfattas med ordet kärlek.  

T som ta med sig människor till  tro på Jesus Kristus.  

M som Manifest Ande och Guds kraft.  

O som Orientera människor till välstånd, triumf  

  och framgång (PTS).  

S som samla en ny generation runt vision.  

 R som fylla nationer av missionsarbete. 

 

         Efter att har följt kurser av en medlem, är det obligatoriskt att 

köpa en coffered som kostar 30 euro utan vilken man inte kan få 

den berömda medlemskort. Dessutom innan lanseringen av detta 

kort, måste du gå igenom en intervju med en minister i kyrkan. 

 

 

Det finns också ledarskapsutbildningar som är indelade i nio  

sessioner för att lära sig att undervisa i hemmen. Och för  

detta måste den framtida ledaren betala 60 euro.  

Allt är mycket hierarkiskt i församlingar  

ministeriet hävdat. 
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På botten av pyramiden har vi  

co-leader (lärling), stiger sedan till ledare  

(Lärare), den zonal ledare (handledare två grupper  

Familj med namnet GF), den regionala ledaren (handledare tre  

eller fyra GF), chefen för blogg (chef över städer 
 

 

 

det finns FG), chefen för sektorer (chef som ansvarar för  

Pastor överföra siffror och statistik).  

Cellerna i husen,FG (Familj Grop) är  

indelat i tolv sektorer som det ankommer på  

tolv personer. Mötena äger rum inom två eller FG 

tre gånger i veckan (vanligtvis på tisdagar och  

onsdagar) .Varje medlem i FG har en anteckningsbok där alla  

Lektionerna är förinställda av pastorn personligen  

inte i den helige Ande. Naturligtvis måste ledaren vet  

sin läxa utantill. Dessutom köpte han den här boken 15 euro. Det 

är  

Observera att om ledaren är gift, är han skyldig att köpa två 

bärbara datorer  

eftersom fotokopior är förbjudna eftersom vi måste ha  

specifikationer per person.  
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En gång om året (mitten av september / början av oktober)  

Kyrkan organiserar konventionen FG, en stor fest för  

FG sätta i rampljuset. Varje områdeschef  

ber ledarna att köpa identiska uniformer för  

representerar området framför pastorn och resten av  

mötet. Partiet ser sedan ut som en modevisning.  

Det finns också LR, menar med detta "Lärjungarna rörelse. "Vid 

sitt huvud, det är pastor som är den första  

generationen. Han är mentor för 20 personer, däribland åtta 

ministrar och  

tjänstemän från den andra generationen.  

De 20 lärjungarna (2: a generationen) har var pastor  

under deras kontroll ett nätverk av LR. De övervakar den 3: e  

generation; den 3: e generationen övervakar den 4: e och 4: e  

övervakar den 5: e generationen. Lärdomar från  

Pastor enbart för överföring till den 2: a generationen  

och så vidare. Dessa lärdomar omfattar frågor som verksamhetens 

art,  

det medvetna jaget, diamanten eller den potential som finns i sig, 

etc.  

Efter det går vi till erbjudanden. Dessa måste överstiga  

tio euro eller vi kan få reprimander från  

Mentor. 
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Kyrkan har också en egen bibelskola som heter  

Skolan av kraft. De sista två kurser det ger  

år för vilka du måste betala minst 1050 euro.  

Vi får lära sig att ta emot andan i Guds man eller  

fortfarande lever i förtroende. Den berättar också om flera  

typer av beröm, varav en är halal! Likaså finns skulle  

i sina olika typer av tro (mänskliga, djävulsk, Guds).  

Den examensceremoni hölls i slutet av maj och  

Amerikanskt: vinnarna är för tillfället långa  

röda klänningar för den 1: a året och blå för 2: a  

år.  

Det finns också den stora festivalen kallas SÖ 

samling av örnar  En Hollywood sätt  

sedan räckte kungsörn till bästa LR. Vi belönar  

också den bästa donatorn av kyrkan, den bästa föräldern, den bästa  

par, etc. Återigen måste varje LR köpa sitt eget nät  

enhetlig och vara bättre än det andra nätet, de säger att det är en  

Holy konkurrens. Under denna festival sträcker sig över tre kulter  

ML nätverksfilt förbi herden som har för  

Ibland en helt ny kostym och en fluga.  

Under de tre söndags (09:00, 11:00 och 16:30)  

det finns en kör som får världsliga sånger R.  

Kely eller Mariah Carey. 
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Prästen går sedan scenen och predika evangeliet för välstånd 

outtröttligt: "Förkunna att du är rik, du visar ditt hus, din man ... ". 

Han säger att en känner igen en individ som har Gud i det när 

välmående eftersom han tror Jesus var rik och blev fattig för oss  

bli rik. Samtidigt finns det kulten av barn i "super  

kyrkan. "Den lär barn från 4 månader till 12 år av bön över en  

ljus på en stjärna varje natt. Dessa samma ungar  

tvinga sina föräldrar att ge dem pengar för att de måste,  

Även sådd i den "super kyrkan." 

 

Det finns också en gudstjänst varje fredag kväll. Alla  

Möten tvingas då att be i tungor för åt min  

minst en timme i mörkret! Det är då ofta på  

ritualer som påminner mig om de av frimureriet. Det  

se människor som tar två pinnar formade  

trianglar medan de troende i församlingen skjuts  

passera under dessa trianglar, som kallas ark Salomo i  

notering önskningar deras hjärta (äktenskap, välstånd, etc.).  

Det rapporterades också att en dag var det en guldkalv  

hela kyrkan ska röra (tack Gud, jag var inte  

det!). 
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En annan gång var vi tvungna att skriva på ett blad som är  

ville för innevarande år och skjut sedan pappers i en  

Trash.  

I år (2010), under högtiden påsken hade vi  

rätt till ett triumftåg inträde av en karaktär ska representera  

Jesus Kristus i musik av Titanic som tolken är  

Celine Dion.  

Julen firas också framför den berömda trädet.  

Ovanför kören, sjunga psalmer till ära  

Maria och Jesusbarnet, ser vi att det är stjärnan i Baphomet.  

ebauchery regerar bland dessa sångare sedan dess ledare  

är homosexuell. Alla vet att ödet med små  

feminint ungdomsgrupp beröm, gjuten i sina 

tröjor och sina jeans "slims."  

Men innan dess, i november, firar vi årsdagen av  

kyrkan. Vi tar detta tillfälle en gigantisk tårta  

födelsedag och sedan sjunger psalmen i kyrkan. Ja, du  

Läs också: det finns en hymn till ära denna kyrka!  

Vi pratar aldrig om döden i församlingen, och inte heller  

det sjuka. Men den chef som hanterar  

begravningsceremonier berättade en del människor att det  

ungefär tolv dödsfall per månad 
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Jag minns om detta i historien om en av  

ledare som var mycket sjuk och det gjorde en lång vistelse  

sjukhus. Det förbjöd tjänstemän att gå se pastorn  

rör sig inte mer icke. Hon dog utan något stöd.  

Genom nackdelar, glada evenemang såsom bröllop,  

födslar, är födelsedagar tillkännages.  

Under de åtta år jag tillbringade i denna kyrka, jag  

aldrig emot av prästen, eftersom det bara tar emot  

de som kommer med ett stort kuvert.  

 

2) KALLAS "SANHEDRINLOKAL"  

       FÖR HOT OCH SKRÄMSEL 
 

 Jag var väldigt involverad i en stor kyrka som jag lämnade  

under en tid. Det finns några år började jag  

ställa allvarliga frågor om några av de lärdomar mig  

gavs och några högtalare som vi tar emot och  

vars predikningar hade ingenting att göra med Bibeln. Allt var 

centrerad på evangelium välstånd. Vi var tvungna att så och 

fortfarande sugga, ger att ta emot, arbeta i Guds hus  

att välsigna oss och kommer att sörja för våra behov ... 
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I detta Templet, som var tänkt att vara i Guds hus, där Gud  

du träffat, där dess närvaro manifesteras, det läror var inte 

centrerad på Jesus men uppfyllande av våra önskningar och 

strävan efter rikedom.  

 

Den värsta av alla dessa saker för mig kallades  

"Synd bön" där de förklarade för människor  

hur man bjuda in Jesus i sitt hjärta. Det var bara en  

recitation, upprepning av ord utan övertygelse  

synd, ingen ånger, absolut ingenting bibliskt. Vi  

gjort folk tror att de blev frälsta när de  

rakt till helvetet 
 

 

Det var en plats där det fanns kulten av "Guds man"  

som säkerställer en permanent säkerhetsgruppen. Det  

firar födelsedag "Pappa" och "Mamma" som måste användas  

på alla nivåer så att de kan fokusera på sin  

Uppdrag: att predika. Allt var datoriserad och hanteras som en  

företaget. Varje litet får hade ett faktablad med foto  

om möjligt.  

 

       Söndagen var en dag på jobbet förmodligen ägnas åt  

Gud, och därför var vi tvungna att tillbringa hela dagen i  

"Guds hus". Hur som helst, hade de frivilliga  

skyldigheten att närvara vid alla möten. 
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 Den enda accepterade ursäkter var: transportproblem, barn  

Spädbarn och sjukdomar. Pastorerna ord  gjorde office av lag  

absolut och ersatte Ord Herren Jesus. Det var nödvändigt att  

alla kostnader för att lyda prästen för att han skulle vara vår cover  

andligt eftersom det var han som fick visionen om Gud, om  

Det kanske står i direkt opposition till Gud.  

 

Tiden gick och jag var allt mer obekväma med  

allt som hände i kyrkan som en andlig nivå  

denna praxis. Jag blev mycket förvånad att undervisning om  

helgelse eller uppryckandet av kyrkan var så populär  

medan vi lever nyckel gången i mänsklighetens historia  

och att jorden är på väg att få sin världsledande!  

 

    Jag trodde att jag var den ende att se vad som var fel, jag trodde  

Ibland var jag galen. Tur att jag inte var ensam.  

Några bröder hade också samma uppfattning som jag. året  

sist hade jag kommit till en punkt där jag hade beslutat att  

lämna denna plats som ger människor till helvetet med dess 

doktriner av demoner. Men jag vet inte när eller hur.  
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Så en dag blev jag uppringd av "kommunen".  

De (den pastorala par) anklagade mig för att vilja förstöra 

kyrkan,för att vara en spion, och de beviljade mig hur vissa namn 

på fåglar som jag inte kommer att upprepa här. För att 

sammanfatta sina tankar, var jag en del av armén Satans med allt 

vad det innebar. intervjun gick som ett polisförhör med rop och 

hotelser. 
 

         Anledningen till detta var att jag visste mycket väl en bror som 

också var upprörda över denna orättvisa systemet och försökte 

hindra den maximala flocken till kyrkan så att de kan koncentrera 

sig på Bibeln och inte ordet av människan. Så de ropade därför 

komplott yttrar andra falska anklagelser. Jag försökte få dem att 

förstå saker och ting mycket enkel men knappast förlora. De 

vägrade att erkänna att misslyckandet att komma överens med 

någon betyder inte att vara emot honom. De tog allt personligt. De 

har mig anklagad för att jag ha för mycket tankefrihet, att  jag ha 

en stark karaktär. 

 

     Kort sagt, som i alla fall jag beslutat att lämna, det var nu eller 

aldrig. Så jag meddelade min avresa och vi gjorde våra farväl 

hjärtligt. 
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         Även om vi skildes i lugn och ro, var en riktig fejd utlöses 

därefter. Anrops till fördömande av predikstolen, förtalskampanj, 

falskt, vittnesbörd,hotelser, verbala hot om åtal till domstol, 

manipulera folk ... Någon anknytning till mig var fast, den trogna 

uppmuntrades att göra mer tala till mig. Det var bara galen. Jag 

lärde mig denna attityd av ilska gränsande till hat framför 

predikstolen de lämnade kyrkan.  

 

    Dessa människor använder metoderna i maffian eller Gestapo 

att skada dem som inte vill böja sig för deras krav. Ser ni det, för 

detta är en värld av enda tanke. 

 

 

 

        Slutligen råder jag bara kärleksfulla kristna  

verkligen Herren att fly de platser där sådan praxis  

är normen, där pastorn är centrum för allt, att undersöka alla  

vad de får lära sig som kristna i Berea. Paul  

var inte förolämpad eftersom dessa kristna kontrollera allt  

undervisade dem. Om din pastor är arg för detta är  

eftersom det inte följer Jesus, så du måste fly !!! Indeed,  

Om verkligen följde Jesus, skulle han vara glad att se dig  

titta på vad Bibeln säger. 
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 Liksom Johannes Döparen, skulle han  

glad att se lärjungarna gå med Kristus för att han  

ödmjukt erkänner att vem tillhör  

verkligen fåren. Det är med glädje som han skulle skynda till  

direkta människor till vår Herre.  

 

3)NEW AGE RETRÄTT OCH DEMONISKA 

MANIFESTATIONER 
Jag ville berätta om New Age. Som ni vet, det här  

rörelsen är väl infiltreras in i kyrkan utan kristna  

se något annat än eld. Till exempel var jag var, hade de  

startade i början av 2009 för att utveckla cellgrupper.  

Vid första anblicken, det är inte dåligt, men när du  

närmare inspektion, är saker som ägt rum där  

New Age.  

Det är uppenbart att Satan är apan Guds. Som  

tidens slut och att den sanna kyrkan drar tillbaka för att få  

i cellgrupper, IT-kopior. Så de organiserar  

typer av reträtter kallas "Möte med Gud."  

Denna reträtt föregås av tre per-entimmesmöten  

varje som är tänkta att förbereda oss för LA möte. 
 

 

       De är sedan följt av tre post-datering. 
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Jag minns mycket väl att de talade nonsens om är att det var 

viktigt att göra denna reträtt bord glömma det förflutna för att 

komma in i den rena relation med Jesus. Detta är  

på sätt och vis en andra ny födelse.  

Så jag bestämde mig för att delta i andra mötet för  

se vad han skulle kunna motbevisa dessa metoder, eftersom  

Jag visste från början att det var skumt. Detta hände en  

helg, från fredag kväll till söndag lunch på en pub.  

Vid det första mötet fick vi veta om mötet i  

"Peniel" och behovet att omvända (igen) och gråta  

på sina synder att bli förlåten. Jag minns inte  

ordnad i helgen, men för så kallade stunder  

"Bön" eller "befrielse" är att vi sätter en musik  

ofta med en bakgrund sång på spanska eller portugisiska.  

Här är "New Age" delen: vi ombads flera  

tid att sitta ner och blunda för  

fokus. Vi var tvungna att andas (som i yoga  

eller hypnos) och tillbaka i tiden tills vi  

hade tänkt i livmodern hos vår mor. Vi var inbjudna  

sedan att ompröva varje ögonblick av våra liv från denna  

ögonblick, varje ögonblick av smärta, allt gick fel, vår  

lidande etc. Allt detta var avsett att befria oss från det förflutna.  

Deltagarna bröt sedan ut i gråt, skrik och  

rullar på marken. 
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För mig var bara detta  

demoniska manifestationer, hade ingen grund  

skrifterna kan det bara komma från helvetet. jag  

berätta den här historien eftersom jag hade mina ögon öppna.  

 

        Om någon inte gråta, vilket jag gjorde, om  

pastorer kvinnor kom och lägga sina händer på min  

magen och uppmanade mig att låta den Helige Ande flytta, att låta 

mig  

gråter för att det var helt grät. Eftersom jag gjorde inte,de sade till 

mig att jag blockerade aktionen av den Helige Ande. De pastorer 

som förekommer och deras assistenter började då att gå runt i 

rummet för att be för deltagarna, krama dem, hålla sin hand. Kort 

sagt, för att stödja dem i denna process, tycks det, <<ger frid >>. 

När allt detta var färdigt, folk var glada, de kramades och tackade 

Herren för att de kände sig lättad. 
 

 

        Konstigt nog, i slutet , var folk gjorde att svära att aldrig 

berätta för andra församlingsmedlemmar vad hade hänt för det var 

en överraskning Det enda svar vi fick ge om  

inte berätta de troende i kyrkan som hade hänt sedan  

det var en överraskning. 

 

 

 

 
Pastor eller företagare chef          144                                            27/09/2010, 10:13 



 

 

 
 VITTNESBÖRDS                                                                                 .145 
 

 

 

 

 

 Det enda vi fick svar om någon frågar var: "Det var MÄKTIG!".   

Inte bara jag inte avlägga ed men jag även svurit att berätta för 

mina vänner att inte delta i denna reträtt, eftersom Det var inte av 

Gud. Återgången till kyrkan där alla människor väntar hölls  

i eufori. Deltagarna kom in i rummet sjunger "mäktig, mäktig, 

mäktig!" till jubel flocken. Då kallade vi alla på plattformen och 

var bevittna ett fåtal personer (fulla av iver och under eufori). I 

allmänhet är dessa människor som har haft den mest fysiska 

manifestationer vid mötet består av tillbaka i tiden. Så de berättade 

hur Gud hade besökt och hur mäktig de var läkte det förflutna. 

Naturligtvis rummet var entusiastiska och många ville delta i nästa 

"möte". Folk verkar glömma att dessa metoder används bland 

psykologer och New Age meditation. 
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 Indeed efter denna typ av session de kände fortfarande bra och  

lättad men det betyder inte att det kom från Gud! I  

Vilket är det så att Gud är med i allt detta? Patienter  

krymper och New Age gurus är i samma tillstånd  

efter praxis. 
 

 

Slutligen vill jag klargöra att efter att ha gått efter mötet  

Du kan sedan öppna en cellgrupp och vara ledare.  

Som du kan se detta är en väl etablerad process.  

 

 

   4)ATTACKERNAS OFFER I FÖR ATT HAR SONDERA   

      SKRIFTERNA. 

 

I över tio år har jag troget tjänat i ett  

Institutionen för Paris, där jag var så småningom  

absorberas av en implikation som jag trodde då, med hela mitt 

hjärta  

att tjäna kyrkan Jesus Kristus, min Herre och  

Frälsare.  
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När, genom Guds nåd, blev jag stoppad av sanningen  

Bibeln på kyrk, apostasi, samt profetiorna  

om tidens slut, som äger rum inför våra ögon,  

Jag insåg vad jag var sömn.  

Många av mina syskon har samma sorg  

fynd. Vi alla tjänar verkligen Herren  

medan vi var borta vilse av falska läror tiondet  

välstånd, Guds hus, dyrkan av gudsmannen, celler  

pyramid, själslig beläggning, .... och så vidare.  

Att ha Herrens fruktan, det var bara jag  

omöjligt att lämna ensam. Jag hade en plikt alert. Så jag  

selektivt pratat med syskon uppmanade  

att starkt överväga i ljuset av Skriften (såsom  

Berean kristna var gentemot läror  

Paulus i Apostlagärningarna 17:11) läror och praxis för  

departement. Jag gick så fort jag kunde, exponera  

lång allt detta till prästen.  

Under intervjun, som varade mer än fyra timmar, det  

Jag fick någon biblisk svar. Istället var det mitt emot mig 
 

 

den absoluta plikt förtroende och underkastelse till mannen  

Gud och hans Ord (Bibeln eller inte, eftersom han har sagt, är det 

inte skrivet i Bibeln, eftersom alla böcker i landet skulle  

inte tillräckligt för att få verk av Herren Jesus). 
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Vi borde var nöjd av att har del erfarenheterna av ministeriet än att 

vilja vara auktoritet alltså. Mitt engagemang för Bibliska stiftelser 

och till Ord Herren har fört mig  

diverse kvalificerar (fanatisk religiösa ande, ...) och även  

hån. Jag fick veta att det faktiskt var en utopi som  

kommer systematiskt söka skrifterna för att finna  

grunden är Bibeln alltför brett, det var bättre att  

innehållet i de lärdomar som gavs till oss om vi  

ville undvika att gå vilse! Efter att ha berättat för mig att han inte 

hade  

bibliska referenser på fältet, men han skulle undersöka  

Bibel frågor som jag tog upp och att han skulle predika  

i församlingen, hälsade pastorn oss artigt och vi  

gick tillbaka i denna förväntan, som var snabbt  

vara falsk.  

Från följande dag, har samma pastor begått ett  

Lång populära fördömande utan broms (lögner, hot,  

ogudaktighet ...), med användning av metoder värda maffia  

och de mest auktoritära regimer självförsörjande, minskande  

vid något för att tromatisera maximalt får till  

håller helt i andligt letargi krävs. Ända sedan dess har jag förbjöds 

liksom alla de som skulle visa mig  

medkänsla. 
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Andra hade sagt<<Men de sade: "Kom, låt oss tänka ut onda 

planer mot Jeremia. För prästerna skall inte komma till korta med 

sin undervisning och inte de vise med sitt råd eller profeten med 

sitt ord. Kom, låt oss förtala honom och låt oss strunta i vad han 

säger.">> (Jeremia 18:18) Men Jesus sa <<Var inte rädda för dem 

som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället 

honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna>> 

(Matteusevangeliet10:28 ) 

Mina älskade, frukta Gud, inte män! 

 

 

         Slutsatsen är därför att ett offer för stöld kyrkans auktoritet i 

alla avseenden. Jesus är en produkt (enligt pastor) bland andra. 

ministeriet, ett varumärk. Numret är produkten av excellens. 

Masuela mål (antal själar för att vinna eller vem du vill bjuda in i 

cellen, ...) är tilldelade till ledarna som valts för detta ändamål, i 

enlighet med att bygga Guds rike förevändning. Men Jesus sade 

<<jag bygga min kyrka >>. Principerna för världen 

(konkurrenskraft och produktivitet, nätverksmarknadsföring, 

filer, ...) används i stor utsträckning. 
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Dessutom, hustru till pastorn (eller <<pastor  mamma>>) tycker 

om att säga att << inte lockar flugor med vinäger >>. Den 

frenetiska aktivism (i Jesu namn förresten) och försiktigt 

underhålls kväver någon urskiljning. Den helige Ande är alltså 

urladdat. 
 

             Den gudsmannen har ersatt Gud och hans ord har ersatt Gud. 

Jämför hans läror i Bibeln och prata med bröder och systrar, det är 

manipulation och kontroll (enligt pastorn). Man skulle kunna tro 

att de Bereans var stor manipulativ och kontrollerande (Apg 

17:11).  

 

         Detta ministeriet har blivit en pyramid företag. Pastorn är 

chefen-kung, Herrens fåren är mestadels volontärer och frivillig 

leverantörer finansers (tionde och olika erbjudanden) arbetare 

under oket och kontroll av gudsmannen.  

 

   Synden är inte dömd, det skulle inverka negativt på numret. 

Detta är för alla >> välstånd och tionde för alla>. Helighet sjungs 

men aldrig sökt eller praktiseras. De pseudoministeriet överflöd: 

parkering, protokoll, giftermål, begravningar, bibel bärare av 

pastorn, pastor dörröppnare, filer glas vatten från pastor, 

distributör av vattenglas pastor, rengöring skrivbordet ... de tjänar 

bete för att fånga alla typer av ambitioner och talanger i syfte att 

binda till det system vars storlek och antal är det högsta värdet. 
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Den själar förgås, bedragna av falska omvandlingar utan kors.  

Ekumenik flyttas gradvis medan federation blir en vägg.  

       Syskon, inser i vilken tid vi är. Jesus kommer snart, är  

borttagning hängande. Gå ut direkt från dessa avdelningar som 

kallar sig kristna, men som inte är det. De leder själar till helvetet.  

 

       

       Låt oss omvända oss, Guds rike är nära. 
 

<<Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå 

utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt 

sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De 

vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.>> (2 

Timotteusbrevet 4:3-4) 
 

         Låt kärleken till sanningen, och återgå till sunda läran;  

som ensam kan leda till det heliga, precis och sparar.  
 

      Sök helg utan vilken ingen se Gud. 
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                                      SLUTSATS  

 

En som strävar efter att skapa ett SMF kyrka kommer att följa 10  

följande kommandon:  

1) Du skall gå teologi skolan.  

2) Du skall hitta en mentor för att få ordinerad.  

3) Du skall hitta ett stort rum. 

4) Du skall aldrig fördöma synden.  

  (Annars kommer du vända kunder bort) 

  

5) Du skall predika evangeliet av välstånd. 

  

6) Du skall vara en absolut auktoritet.  

7) Du skall kräva en bra lön.  

8) Du skall får rika vänner och du skall viga dem till ministeriet.  

9) Du skall förmanar han som lämnar din SBE, att de riskerar att 

förlora sin frälsning.  

10) Du skall ge näring åt dig själv för personkulten offentlighet.  

 

       Dessa tio budord kan mycket väl ha varit den grunderna för 

Laodicea kyrka som Herren har mycket allvarligt återupptas. 

Ängeln, det vill säga, budbäraren av kyrkan i Laodicea hade varit 

grunden en äkta anrop men det bort från Herren för att skapa sina 

småföretag. 
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Han hade berikat baksidan av trogna och sa att han inte behöver 

något. Denna kyrka var verkligen rik ekonomiskt och materiellt, 

som mega kyrkan pastorer och deras samtida utklädda snubbar 

som vill rida i vackra bilar. Observera att trots rikedomen i denna 

fysiska kyrka, Herren beskrev som "dåligt, blinda och nakna." 
 

      själva verket är inte den verkliga rikedom Herrens  

material, men andliga. 
 

 

<<Skriv till församlingens ängel i Laodicea:  

Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, 

upphovet till Guds skapelse: Jag känner dina gärningar. Du är 

varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 

Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy 

ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom 

och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, 

beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig 

köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att 

skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att 

smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar 

tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig>> 

Uppenbarelseboken3:14-19. 
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<<Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där 

tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken 

rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty 

där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara>> 

Matteusevangeliet6:19-21 
 

 

       Budbäraren i Laodicea kyrkan, samt många pastorer 

företagsledare i dag, hade glömt dessa vackra ord av uppmaning 

av Master. 

       <<Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de 

som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många 

oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv 

och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt 

begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig 

själva mycket lidande. 

Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter 

rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet>> 

1Timotteusbrevet6:8-11. 
 

Denna passage är mycket belysande. Alla person som vill 

verkligen tjäna Herren och ta emot livets krona är att värdesätta 

dessa tips i hans hjärta. Tusentals pastorer, som budbäraren 

Laodicea kyrka, vägrar att nöja sig med mat och kläder som Gud 

ger dem dagligen och vill bli rik till varje pris. 
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Tyvärr faller de in i frestelsen av fienden och många fallgropar 

som avståndet helt Herren. Vissa pastorer har visioner för förvärv 

av jetplan och privata villor, de vill ha byggnaden mycket stora 

rum och strävar till berömmelse. För att uppnå detta behöver de 

inte tveka ta till marknadsföring, hantering och synder kön, vilket 

resulterar i en massa sårade själ. Det är tydligt att tro, det totala 

beroendet vi måste ha av Herren, har stort sett försvunnit. 

  

       Ändå står det skrivet: 

   <<Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i 

Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga 

välsignelse>>(Efesierbrevet1:3). 
 

       Att meditera... 
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