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Mycket få kristna förstår att vi är ambassadörer åt Kristus och ännu färre vet vad 
en ambassadör har för uppgifter. 2 Kor. 5:20  

En ambassadör bestämmer inte politiken utan förmedlar bara den politik 
som hans regering bedriver.  

 

Det är varje kristens uppgift att förkunna Guds buskap om Jesus för de ofrälsta. 
Jes. 52:7; Rom. 10:14-15; 1 Kor. 4:1-2 
Därför är det mycket viktigt att kristna överlämnar ett riktigt budskap från Gud; 
det får inte bli ändrat på något sätt. Gal. 1:6-9 
Djävulen är mästare i att skapa olika religioner och förvränga Gud Ord för att få 
det att säga något Gud inte har menat. 
Det var ett mästerligt drag att få Adam och Eva att synda och komma under 
Satans välde. 1 Mos. 2:16-17; 3:1-5 
Satan försökte även lura Jesus på detta sätt genom frestelser men Jesus 
använde Guds Ord för att motsäga Djävulen. Luk. 4:1-8 
När Satan inte kunde bryta ner motståndet, felciterade han ett bibelord och tog 
det ur sitt sammanhang. Luk. 4:9-11 
Jesus kontrade med ett citat från Gud och Satan förlorade kampen att få Jesus 
att synda. vers12-13  

VAD SKALL MAN GÖRA MED VILLOLÄROR? 
Nya Testamentet är tydligt när det gäller falska läror. I Romarbrevet, säger 
Paulus att man skulle undvika de som hade en annan lära. Rom. 16:17-19 
Paulus hade problem med vissa ”så kallade kristna” som kom till staden Korint 
med falska läror. Paulus skrädde inte orden och kallade dem falska apostlar och 
bedrägliga arbetare. 2 Kor. 11:1-4; 12-15 
När han var i Antiokia kom aposteln Petrus tillbaka till judendomen, och blev 
förförd till villolära genom sina handlingar. Paulus tog avstånd från detta och 
rättade honom offentligt. Gal. 2:9-21 
At utrota judendomen var inte lätt under det första århundradet och Paulus 
arbetade hårt med att evangeliet enligt Jesus Kristus inte skulle infiltreras av 
judendomen. Gal. 3:1-14 
Paulus hade ingen som helst tolerans för falska lärare, de skulle ignoreras och 
undvikas. 1 Tim. 6:3-5 
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I brevet till Titus, säger Paulus på det bestämdaste att predikan och undervisning 
i Falska läror måste stoppas.Titus 1:10-16 
Det är meningen att vi skall ta avstånd från alla personer som är heretiker (falska 
lärare). Titus 3:9-11 
Aposteln Johannes höll fullständigt med Paulus att de män och kvinnor som kom 
med falska läror skulle avvisas. 2 Joh. 7-11 

Att lägga till något till Guds Ord för med sig plågor för den personen, och 
att ta bort något från Guds Ord för med sig en utebliven frälsning och 
säkrar henne eller honom en plats i den Brinnande Sjön. Upp. 22:18-21 

FALSKA LÄROR 
Det finns ett överflöd av falska lärare i världen och många är amerikaner. Den nu 
avlidne Kenneth Hagin grundade Rhema Bible Training Center i Tulsa i 
Oklahoma. Det var därifrån han undervisade den fördömda villoläran att Jesus 
inte betalade för våra synder på korset, utan i helvetet. Denna ”Jesus dog 
andligen” lära (JDS) har infekterat alla elever vid denna bibelskola, av vilka 
Kenneth Copeland, Frederick KC Price, Dick Bernall, Benny Hinn och Ulf Ekman 
är bland de mest namnkunniga.  
Bill Hybels och Rick Warren är inte bara megapastorer; de har båda byggt ett 
samfund grundat på falsk lära och tagit med sig miljoner i sitt dåraktiga avfall.  
Den kanadensiske pingstevangelisten Todd Bentley, känd för den så kallade 
väckelsen i Lakeland i Florida lärde inte bara ut en massa villolära utan söp 
mellan mötena och hade samlag med en av medlemmarna i teamet. Väckelsen 
fick stänga när nyheten om Bentleys synder kom ut men en grupp ”profeter” från 
Kansas City bad honom komma till dem för bli ”förnyad.” Denna förnyelse bestod 
av en skilsmässa från hans fru och befrielse från vårdnaden av sina barn och ett 
nytt äktenskap ihop med den kvinna som han begått äktenskapsbrott med. Han 
har nu återvänt till sin församling efter sex månaders ”rehabitilation” och hävdar 
att hans verksamhet är kraftfullare än någonsin och att han är i Guds vilja. Enligt 
Rom. 1:28 är Bentley är en bondfångare med ett fördärvat sinne med vilket han 
duperar ”svaga kvinnor och dåraktiga män” så att de skall falla för ”Djävulens 
häxbrygd.” 
“Charisma” är en tidskrift som är till för pingstvänner i USA men har förvandlats 
till ett språkrör för falska läror. Välkända falska karismatiker eller evangelister  
sätter ut stora annonser i tidskriften för att främja sina bedrägliga ”dödsfabriker.” 
Joseph Prince från Singapore hyllas som nästa stora guru som kristna kommer 
att flockas kring enligt majnumret  2010. 

JOSEPH PRINCES LÄROR 
Joseph Prince (JP) säger att Gud talade till honom under en semester i Schweiz 
år 1997. Rösten som han hörde inom sig (enligt JP var det den Helige Ande)  
sade att han inte predikade nåden för folket i sin kyrka. När JP hävdade det 
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motsatta och att en människa  blir frälst av nåd och inte genom gärningar, sade 
rösten till honom att nåden kan inte predikas samtidigt som lagen. De två kan 
inte förenas. Sluta predika lagen och prdika bara nåd. JP reste hem till Singapore 
och började predika enligt rösten han hört med resultat att hans församling växte 
från 2000 personer till 15 000 vid slutet av år 1997. 
JP har på ett mycket förslaget sätt blandat bibelsanningar med lögner och han är 
lika smidig som Satan var i Edens lustgård. JP lär att den oförtjänta Guds nåd 
kommer genom Kristi kors och att Jesus är skälet till att varje troende med 
tillförsikt kan vänta sig goda händelser i livet.  
“På grund av korset, är Gud idag inte längre arga på oss” säger JP.1

JP säger, “På grund av korset kan vi idag vänta oss upphöjelse, ökad rikedom 
och ett överflödande liv. Allt bara för vår underbare Herre Jesus. Om vi har 
honom, har vi allt och mer och kan vara till välsignelse för andra.” 

 Sanningen 
är att Gud är arg på synden och när det finns synd i en människas liv, väntar 
Guds dom på honom. 

2

Enligt JP sade Gud till honom att om han lät bli att radikalt predika nåd ”kommer 
människors liv inte att välsignas radikalt och förvandlas radikalt.” Så han ändrade 
sitt sätt och predikar ett nådesbudskap ”som inte innehåller lag.” 
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JP slår fast att sann helgelse kommer genom uppenbarelsen av Guds nåd. “Det 
är gåvan kallad ingen fördömelse som ger människor kraft att inte synda igen.” 
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Det är en intelligent och smidig andlig kraft som driver JP. Han säger att syftet 
med hans radikala nådesbudskap är att uppenbara Kristi kärlek för människor. 
“Mitt arbete handlar hela tiden om att upphöja Jesus och visa folk hans verk på 
Golgata. Det är viktigt att bygga en stadig grund på Jesus fullbordade verk och 
förstå att i det nya förbundet handlar det inte om vad vi måste göra men helt och 
hållet om vad Jesus har gjort.” 
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BIBLISK SANNING 

 

Det behövs bara en bibelvers för att tillintetgöra Joseph Princes falska lära:  
Älsken I mig, så hållen I mina bud.” (Joh. 14:15) 

VEM ÄR JOSEPH PRINCE 
Joseph Prince föddes år 1963 med en indisk fader och en kinesisk moder. En 
stor del av hans barndom bodde han i Malaysia innan han kom till Singapore. 
Som ung pojke blev han ockultist men en faster ledde över honom till en kristen 
kyrka när han var 12 år. JP hävdar att han blev frälst vid denna ålder. Det är inte 
känt vilken sorts kyrka han gick till. Han gick på Commonwealth Secondary 

                                            
1 Citaten från Joseph Prince är från artikeln "Prince of Grace" i Charisma, Vol 35, nr 11, s. 34-38 
2 ibid 
3 ibid 
4 ibid 
5 ibid 
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School i Singapore och gjorde färdigt sin utbildning på den romersk-katolska 
skolan ”Vår Jungfru av Lourdes.” 
År 1984 var JP chef för ungdomsarbetet i en traditionell kyrka och ombads att 
med sina vänner lämna kyrkan, eftersom de var oense om det andliga. 
Gruppen startade sin egen kyrka kallad ”Den Nya Skapelsens Kyrka” och JP var 
i tjänst i denna nya kyrka under mitten av tjugoåren och undervisade, predikade 
och assisterade pastorn i kyrkan.  
JP arbetade som en konsult i informationsteknik en tid som levebröd eftersom 
kyrkan bara hade 150 medlemmar. Under denna tid ändrade han sitt namn till 
Joseph Prince och har avsiktligt dolt sitt riktiga namn, viket är JP jobbade som 
informations teknisk konsult rätt länge för att förtjäna sitt levebröd  eftersom 
kyrkan bara hade 150 medlemmar. Under denna tid ändrade han sitt namn från 
Xenonamandar Jegahusiee Singh till Joseph Prince. 
Hans fru heter Wendy och de har en dotter som går under namnet Jessica 
Shayna. 
Han slutade arbeta som IT-konsult år 1990 när kyrkan kallade honom till 
huvudpastor. Under de nästföljande sju åren växte kyrkan från 150 till 2000 
medlemmar. År 2010 har kyrkan mer än 20 000 medlemmar. 
Ingenting om JPs tologiska utbildning är allmänt känt, för 
han har mycket noga dolt detaljer i sitt förflutna. När man 
ser hans foto liknar han inte en person som är barn till 
indisk fader och en kinesisk moder. 
Prince är faktiskt bara en av de många predikanter/ 
evangelister som ersatt de gamla villolärarna, och detta 
gamla etablissement av pingst och karismatiker bedriver 
nu kampanjer för den starkast lysande stjärnan på 
marknaden. Det är intressant att se att i Charisma för maj 
2010 är hälften av tidskriften ägnad åt staten Israel och judendomen. Pingst och 
karismatikeretablissementet låter sig styras av sionismen och deras lojalitet till 
Israel är mycket stark. Det är uppenbart att det finns judiska pengar bakom 
Charisma och Joseph Prince skulle aldrig ha nått upp till sådana oanade höjder 
om han inte först hade blivit godkänd av det Rabbinska Rådet i Världs Sionist-
Organisationen(WZO). 
JP kan förnärvarande ses på kabel och satellit i bland annat USA Network, ABC 
Family Channel, CNBC Europe, Middle East Television, Trinity Broadcast 
Network (TBN), Daystar Television Network, GOD TV, United Christian 
Broadcasters och australiensiska Christian Channel (ACC). 

VAD JOSEPH PRINCE HAR I SINNET 
JP återger hur han och frun Wendy var på semester i Kanada i början av år 2000  
blev han förbluffad när han tittade på en man som predikade om helvete, eld och 
svavel på TV. JP frågade då Gud: “Varför tillåter du sådana präster på TV?” JP 
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sade att Herren svarade nästan nonchalant: “Det är för att präster som du inte 
inte vill vara med på TV.” 6

Händelsen slog an en sträng inom JP. “Jag kämpade med det,” sa han, eftersom 
jag var mycket nöjd med att vara pastor i Singapore och inte var intresserad att 
göra något utöver det.” 
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NOTERA JOSEPH PRINCES RÖTTER   
 

“Jag tackar Gud för mina rötter i Trosrörelsen. Det är verkligen på sådana stora 
mäns skuldror som likt broder Kenneth E. Hagin som vi har möjlighet att tydligare 
skåda in i Guds ord idag. När jag växte upp lärde jag mig mycket om tro från 
broder Hagin som i sanning hade en speciell uppenbarelse om tro från Herren. 
Jag ärar och respekterar honom djupt för allt han har lärt mig.” 8

“Du är bestämd att härska i livet. Du är kallad att bli en succé, att njuta av god 
hälsa, njuta ett liv i seger…Han har kallat dig att bli huvudet och inte svansen.” 

 –Joseph Prince. 

9

När du läser detta predikoutkast märk att jag inte har attackerat Joseph Prince 
personligen utan bara återgett hans lära så som den presenteras av honom själv.  

 
Detta är bara sanning om vi går i Jesu lydnad; men en kristen är också kallad att 
lida för Kristus. Joh. 15:1-5; 2 Kor. 11:23-31 

“Du är bestämd att härska i livet. Du är kallad att bli en succé, att njuta av god 
hälsa, njuta ett liv i seger…Han har kallat dig att bli huvudet och inte svansen.” 10

När du läser detta predikoutkast märk att jag inte har attackerat Joseph Prince 
personligen utan bara återgett hans lära så som den presenteras av honom själv.  

 
Detta är bara sanning om vi går i Jesu lydnad; men en kristen är också kallad att 
lida för Kristus. Joh. 15:1-5; 2 Kor. 11:23-31 

FÖRELÖPARE TILL ANTIKRIST 
Alla falska predikanter är förelöpare till Antikrist. Genom att förstöra läran för de 
kristna, förstör de allt motstånd mot den oheliga människa som Satan så ivrigt vill 
presentera för världen.  

HUR MAN FÖRSTÖR FALSKA LÄROR 
Det finns två saker i den här striden som vi kan göra:  

• Ge en solid undervisning till de kristna. 

• Avslöja falska lärare. 

• Du förstör för Djävulen var gång du sanningsenligt vittnar om Jesus. 

                                            
6 ibid 
7 ibid 
8 http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2009/03/30/joseph-prince-pillar-of-church-
growth-and-revenue/ 
9 ibid 
10 ibid 
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• Du förstör Satans verk var gång du avslöjar en falsk lärare eller en falsk 
religion. 

• Men du kan endast åstadkomma denna förstörelse av Djävulens verk om 
du är stadigt förankrad i Bibeln och vandrar nära Jesus i lydnad för hans 
ord. Joh. 15:1-8 

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
Har du gjort upp en plan om hur du skall avsluta livet eller driver du bara 

omkring?     
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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