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Abstrakt 
 

Jesu återkomst den 21 maj 2011 
En undersökning om Harold Campings domedagsrörelse 

 
 

I denna uppsats har jag undersökt hur  Harold Campings domedagsrörelses, ”Campingitismens” och 

därmed radiostantionsnätverk Family Stations Inc.s, religiösa föreställningsvärld ser ut som de 

sprider världen över. 

 
Undersökningen går igenom frågorna: (1) vem är mannen bakom profetian om den 21 maj 2011?, 

(2) vilka är Harold Campings centrala läror och vad grundar de sig på?, (3) på vad grundar sig hans 

profetia om Jesu återkomst den 21 maj 2011?, (4) vad är hans föreställning om frälsning och hur 

kan man realisera detta mål?, (5) hur skiljer sig ”Campingitismens” frälsningsläror från Heaven’s 

Gates eller finns det några likheter mellan dem? (6) vad är det som lockar folk till ”Campingi- 

tismen”? 

 
89-årige amerikanen, Harold Camping verkställande chef och grundare av USAs nittonde största 

radiostationsnätverk   Family Stations Inc., kallad Family Radio tolkar Bibeln samt profeterar om 

domedagen på sitt allegorisk sätt genom sina radiosändningar, internet, satellit TV och sina 30-tal 

böcker och häften runt om i världen. Hans mening tycks vara att evangelisera var och en här på 

jorden. Utan att ha någon teologisk utbildning verkar han ändå kunna sin Bibel från pärm till pärm. 
 

 

Campings centrala läror hänger strikt ihop med Bibeln, den är den enda ultimata sanningen som ska 

lydas ordagrant. Hans förhållande till religion, till ett kristet liv och Bibeln har kalvinistiska 

influenser och fundamentalistiska drag enligt min uppfattning. Läran om den dubbla 

predestinationen anser jag också som uppenbart inom hans läror. 
 
 

Just nu fokuserar han på sin profetia, dess hållbarhet och vad Jesu återkomst har för konsekvenser 

för troende och icke-troende. Enligt Camping grundar hans profetia sig på noggranna bibelstudier 

och hans ”bevismaterial” innebär en mäktig mängd av numerologi, matematik och allegoriseringar. 
 

 

Campings förhållningssätt till frälsning kan beskrivs bäst som redan nämnt läran om den dubbla 

predestinationen – frälsning är alltid oförtjänt, man kan inte påverka den på något vis och den är 

bestämd redan i förväg av Gud likaväl dem vars öde det är att bli annihilerade för gott medan t.ex. 

Heavens Gates medlemmar ansträngde sig hårt att uppnå den nästa evolutionära nivån och slutligen 

deras himmelrike T.E.L.A.H, för att bli en asexual silverfärgad varelse i kosmos. 

 
”Campingitismens” ökade popularitet kan bero på samtida omständigheter som präglas av politiska 

och ekonomiska problem, naturkatastrofer, kris, storolyckor osv. som i sin tur lyfter upp det andliga 

hos människor. Dessutom är folk runt i världen i olika grad besvikna på samhällets institutioner och 

”Campingitismen” kan utgöra ett slags protest mot det moderna och därmed mot olika institutioner 

och myndigheter. 

 
Nyckelord: apokalyps, Camping, den 21 maj 2011, domedag, Family Radio, Family Stations Inc. 

Frälsning, Harold Camping, Jesu återkomst, religiös rörelse, undergång, uppryckning 
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1 Inledning 
 

Frågan om exakt datum för Jesu återkomst har alltid varit en mycket spännande, lockande och också 

skrämmande fråga för stora delar av kristenheten. Nya beräkningar presenteras ständigt och en av 

de senaste är den 89-årige amerikanens, chef på Family Radio, formellt Family Stations Inc., Harold 

Campings profetia om Jesu återkomst den 21 maj 2011 och världens undergång 153 dagar senare, 

den 21 oktober. 

Han har redan misslyckats åtminstone två gånger tidigare, det blev ingen Jesu återkomst 1994 inte 

heller 2008 som han profeterade, men det gör ju ingenting för det berodde på räknefel (som han 

korrigerade åtta gånger vad gäller 2008)
1 

eller tolkningsmiss av siffror som han nu en gång till har 

korrigerat med hjälp av noggranna bibelstudier. Nu är han 100 % säker på datumet och sprider 

flitigt sitt budskap om det kommande bl.a. genom etermedia, dvs. radio ända från San Francisco till 

Kina samt via Internet, satellit-tv och genom sina 30-tal böcker och häften.
2
 

 
 

För att ännu effektivare sprida sina budskap rekryterar Camping nya anhängare bl.a. genom 

wecanknow.com och eBibleFellowship för sin sak. En del av dessa ”campingitister”
3 

har lämnat 

sina hem, sina familjer och sina jobb för att ansluta sig till Family Radios ”Project Caravan”, 

grundad 2007. Projektet består av fem husbilar med självlysande bokstäver som deklarerar att 

domedagen börjar den 21 maj 2011. De resande grupperna skickades ut från högkvarteret i Oakland 

till Seattle Washington. Dessa människor har gett bort nästan alla sina världsliga ägodelar och 

övergivit sina liv för att göra denna resa. Vissa har även lämnat sina barn under resans gång, i stället 

för att spendera sista dagarna på jorden med sina nära och kära har de valt att ta detta uppdrag.
4

 

 

 

Kanske är det så att Campings bibliska övertygelser faller in så smidigt just nu därför att vi lever i 

en oberäknelig värld, fylld av konflikter och konfrontationer, en värld som inte förmår ge en känsla 

av sammanhang och kontinuitet. För att vår värld är en kommersialiserad, individualiserad, vanda- 

liserad och sexualiserad värld där många känner sig som främlingar – det finns inte längre någon 

enhetlig syn på tillvaron. Vi har förlorat fotfästet. 

 

I ljuset av detta är det förståeligt att känslan av meningslöshet hos några av oss ersättas av en ”farlig 

visshet”, den visshet som hör samman med en fundamentalistisk hållning, för den skapar ju ordning 
 

 
1    

http://www.eaec.org/bibleanswers/Harold-Camping-A-Man-With-No-Shame.htm 
2     

Campings skrifter, de flesta på pdf-form:  http://www.familyradio.com/graphical/graphical_frame.html och några 

ljudfiler samt skrifter på svenska: http://worldwide.familyradio.org/sv/ 
3   

Formulerat från pastor Jim Wests “Campingitism” lanserat i hans artikel: ”The Two-Edged Sword”, 

http://www.eaec.org/dove/dove1990aw/harold_camping.htm 
4    

http://blogs.babble.com/strollerderby/2011/03/07/the-world-will-end-may-21-2011-at-least-family-radio- 

worldwide-thinks-so-why/ 

http://www.eaec.org/bibleanswers/Harold-Camping-A-Man-With-No-Shame.htm
http://www.familyradio.com/graphical/graphical_frame.html
http://worldwide.familyradio.org/sv/
http://www.eaec.org/dove/dove1990aw/harold_camping.htm
http://blogs.babble.com/strollerderby/2011/03/07/the-world-will-end-may-21-2011-at-least-family-radio-worldwide-thinks-so-why/
http://blogs.babble.com/strollerderby/2011/03/07/the-world-will-end-may-21-2011-at-least-family-radio-worldwide-thinks-so-why/
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och reda.
5 

Förmodligen erbjuder Harold Camping med sina strikta åsikter och råd för vardagslivet, 

allt utifrån Bibeln, ordning och reda i denna kaotiska värld till dem som söker efter det hos 

religionen. 

 
 

Jag vill inte tro på hans eller någon annans profetior om domedagen för sådant går inte ihop med 

min livsåskådning. Jag vill inte heller veta när jag dör, men många gör det och detta fenomen, 

”fenomenet Campingitismen” väckte mitt intresse att undersöka hans centrala läror som verkar 

övertyga så många och irritera speciellt de institutionella kyrkorna. Förhoppningsvis får jag också 

under undersökningens gång en uppfattning om vad det är utöver den eländiga och oroväckande 

världssituationen, som lockar folk till ”Campingitismen”. 

 

 

2 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte är att ge en grundbild av hur Harold Campings och därmed Family Radios religiösa 

föreställningsvärld ser ut som de sprider till världen. Efter att hittat svaren på frågorna nedan hoppas 

jag att jag också har fått en uppfattning om vad det är som lockar folk till ”Campingitismen”? 

 
 

Med tanke på mitt syfte försöker jag i min uppsats besvara på följande frågor: 
 

    Vem är mannen bakom profetian om den 21 maj 2011? 
 

    Vilka är Harold Campings centrala läror och vad grundar de sig på? 
 

    På vad grundar sig hans profetia om Jesu återkomst den 21 maj 2011? 
 

    Vad är hans föreställning om frälsning och hur kan man realisera detta mål? 
 

    Hur skiljer sig ”Campingitismens” frälsningsläror från Heaven’s Gates eller finns det några 
 

likheter mellan dem? 
 

    Vad är det som lockar folk till ”Campingitismen”? 
 
 
 

3 Material och metod 
 

Undersökningen har en kvalitativ karaktär och arbetet baserar sig delvis på läsandet av Harold 

Campings skrifter. Bland de 30-tal tillgängliga har jag valt att läsa några utvalda delar som jag anser 

ger tydligaste bild av hans läror, dvs., fokus i min undersökning ligger inom detta område. Jag har 

också läst några utdrag från Internet där det framförs kritik mot Campings läror, närmare bestämt 

hans sätt att tyda Bibeln och råda människor att överge sina kyrkor och samfund, av t.ex. Christian 

Research Institute, internetsidor om själva Harold Camping och sidor som handlar om honom, 
 
 
 

5  
Geels & Wikström, 2006, s. 387-388 
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inklusive några YouTube inspelningar bl.a. för att få en egen uppfattning om hans talarförmågor 

och hur hans röst låter. 

 
 

Den mest använda litteraturkällan och vägvisaren har varit Peter Åkerbäcks
6 

doktorsavhandling 

(2008): ”De obeständiga religionerna: om kollektiva självmord och frälsning i Peoples Temple, 

Ordre du Temple Solaire och Heaven's Gate.” Den har varit till hjälp bl.a. för att kunna välja 

undersökningsområde, formulera frågor, förstå nödvändiga följdfrågor etc. Speciellt användbar har 

varit hans tredelade analysmodell för frälsning.
7  

Dvs. att när jag undersökte Campings 

föreställningar om människans möjlighet till frälsning gjorde jag det  med hjälp av Åkerbäcks 

frågor: ”1. Frälsning från vad, vad ansåg respektive grupp vara ondskefullt? 2. frälsning till vad, 

vad var det man ansåg vara det goda?   3. hur skall denna frälsning uppnås?”  I min analys 

använder jag delar av Åkerbäcks studier om Heaven’s Gates föreställning om frälsning som en 
 

referensram för Harold Campings förhållningssätt. 
 

Med hjälp av Antoon Geels och Owe Wikströms (2006): ”Den religiösa människan – En 

introduktion till religionspsykologin/De som har funnit – fundamentalistiska rörelser” har jag 

försökt att få en uppfattning om att vilken typ av religiös rörelse Harold Camping representerar 

utifrån det material som jag har gått igenom. 

Ur Liselotte Frisks
8 

(1998):” Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv” har jag 
 

fått en uppfattning om ”Religion som meningssystem” och ”Moderniteten och nyreligiositeten”. 
9

 

 

 
 

3.1 Begrepp 
 

För att underlätta läsningen har jag kortfattat definierat några begrepp/termer utifrån det i vilken 

mening de används i min uppsats: 

A-millennialism/pre-millenniarism: "A-millennial" betyder "inget-millenium", dvs. tusenårsrike. 

A-millennialister anser att Uppenbarelseboken 20 beskriver den nuvarande tiden. Detta synsätt 

tolkar att tusenårsriket är en symbol för den kristna eran från Jesu tid fram till Kristi återkomst 

och den yttersta domen medan pre-millennialismen säger att tusenårsriket är perioden mellan Kristi 

återkomst och yttersta domen, d.v.s. att Jesu återkomst äger rum före tusenårsriket, därav pre- 

millennialism.
10  

En variant av pre-millennialismen är dispensationalismen som lär att de troende 

tas till himmelen i det s.k. Uppryckandet (eng. the Rapture), och att därefter följer "vedermödans 
 
 
 

6     Filosofie doktor, lektor i religionshistoria vid religionshistoriska avdelningen, Stockholms universitet. 
7     Åkerbäck, 2008, s. 21. 

8   
Professor i religionsvetenskap vid högskolan i Dalarna. 

9   
Frisk, 1998, s. 183-186, s. 210. 

10  
NE: millenniarism, kallas också kiliasm betyder föreställningen om ett framtida fridsrike, tusenårsriket. Kiliasm är 

närmast knutet till Uppenbarelseboken 20. Biblisk ordbok: Föreställningen om, eller tron på, ett jordiskt tusenårigt 

fredsrike - "Tusenårsriket" - med Messias som härskare, i enlighet med uppgifterna i Uppenbarelseboken. 
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tid". Efter denna tid kommer Jesus tillbaka till jorden tillsammans med kyrkan, och tusenårsriket 

börjar.
11

 

 

 

Annihilationism: att livet tar slut och existens kommer att upphöra för de ofrälsta själarna. 
 
 

Apokalyps betyder ordagrant uppenbarelse. Med apokalyps avses såväl en uppenbarelse om 

världens undergång som att något sådant faktiskt inträffar. Kännetecknande för apokalyptiska 

föreställningar är att ett gudomligt ingripande ska komma att ske inom en snar framtid varpå de 

rättfärdiga kommer att separeras från de orättfärdiga under dramatiska former och att gudomliga 

makter sedan skapar ett himmelrike åt den trogna skaran, åt de frälsta.12
 

 
”Campingitismen/campingitister”  använder  jag  när  jag  skriver  om  de  troende  av  Harold 

 

Campings läror och ”Campingitismen” som sammanfattande namn om hans läror. 
 
 

Kalvinismen grundar sig på att Gamla testamentet ska vara kyrkans och vardagslivets lag. 

Kalvinismen förespråkar sträng disciplin, arbetsamhet, sparsamhet och asketisk livsföring. Kalvinis- 

men är också känd för att tro på predestinationsläran och/eller läran om den dubbla predestinatio- 

nen.
13 

Jean Calvins lära blev grunden för nästan alla reformerta samfund. 

 
King James Bible eller King James Version är en engelskspråkig översättning av Bibeln från 1611. 

Den har ett poetiskt språk, som kan upplevas som ålderdomligt av nutida läsare. Under 

nittonhundratalet har därför flera nyöversättningar och språkliga redigeringar gjorts. 

King James Bible är fortfarande en av de mest sålda bibelöversättningarna bland engelsktalande. 

Att den bygger på grundmanuskriptet, Textus Receptus, kan ha bidragit det stora intresse för just 

inom vissa grupper i USA. Översättningen har fått sitt namn av Jakob I av England (James I på 

engelska) som stadfäste översättningen.14
 

 
Textus  Receptus  är  en  grekisk  grundtext  till  Nya  Testamentet  sammansatt  av  Erasmus  av 

Rotterdam på 1500-talet. Den bygger på majoriteten av de textfynd som fanns tillgängliga, de flesta 

med bysantinsk bakgrund från 800-talet. Texten kallas Majoritetstexten, eller den mottagna texten 

(av Gud). Senare har flera fynd gjorts av gamla dokument med nytestamentliga texter, som Codex 

Sinaiticus och Codex Vaticanus. I dessa är flera textsammanhang betydligt kortare eller fåordigare. 
 
 

 
11   http://sv.wikipedia.org/wiki/Tusen%C3%A5rsriket.  För detaljerad information se: http://www.ccel.org/node/518 

12  Åkerbäck, 2008, s. 100. 
13 

Allt om bibeln: Läran om att Gud redan på förhand har bestämt varje människas eviga öde. Dubbelpredestinering 

innebär att Gud har bestämt vilka människor ska bli frälsta men även att vissa ska bli evigt förlorade. 
14  

 http://sv.wikipedia.org/wiki/King_James_Bible. 

För utförlig information se  http://www.bibel.se/objfiles/1/VilkenBibelnion_1571522014.pdf  eller 

http://www.1611kingjamesbible.com/textus_receptus.html/ 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tusen%C3%A5rsriket
http://www.ccel.org/node/518
http://sv.wikipedia.org/wiki/King_James_Bible
http://www.bibel.se/objfiles/1/VilkenBibelnion_1571522014.pdf
http://www.1611kingjamesbible.com/textus_receptus.html/
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Westcott och Hort redigerade därför med en annan metod fram en annan grekisk grundtext till Nya 

Testamentet och nästan alla översättningar utgår i dag från Westcott-Hort texten, men för några, 

inte minst i USA, men även i Europa vill man behålla Textus Receptus, den gamla erkända 

grundtexten.15
 

 
 

3.2 Avgränsning 
 

Jag märkte i en tidig fas av min undersökning att det är orimligt att ställa upp ett mål för att ge en 

uttömmande, ens mångsidig analys av hans centrala läror samt profetians trovärdighet inom 

uppsatsens ramar. Det beror på det, anser jag, att för att få en mer uttömmande bild behövdes det 

givetvis mer tid och utrymme, men framför allt både partisk och opartisk information i form av 

skrifter, studier, personliga intervjuer, ”face to face” kontakter i olika nivåer som t.ex. politiker, 

samhällsvetare, historiker, religionshistoriker, psykologer m.m. och helst samarbete med dessa 

parter. Då hade jag fått en omväxlande information samt specialisthjälp om jag nu säger så, men det 

kan jag inte genomföra nu. Några akademiska tidigare studier om Camping hade också varit 

önskvärt, men jag hittade inte några sådana. 

Istället fokuserar jag mig på Campings centrala läror utifrån det material som finns tillgängligt vid 

detta tillfälle även om det kan vara bristande och partisk information och därmed ge en ytlig och 

begränsad bild av honom och hans läror. Trots detta tror jag mig kunna få fram vad han står för med 

sina läror, hans syn på frälsning, synd osv. 

 

 

4 Disposition 
 

Denna uppsats kommer efter dessa inledande delar om syfte och frågeställning, begrepp, 

avgränsning, material och metod att innehålla följande två delar: 

 
 

Del I:            Delen börjar med kompakt bakgrundinformation om vad jag har förstått är centralt i 

Campings läror.  Delen fortsätter med en biografi om Harold Camping som leder till 

undersökningen om hans centrala läror, uppdelat enligt min frågeställning med i mitt 

tycke relevanta följdfrågor som t.ex. i samband om frälsningen: Frälsningen från vad? 

Frälsningen till vad? Hur skall denna frälsning uppnås? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Textus_Receptus.  För utförlig information se: 

http://www.1611kingjamesbible.com/textus_receptus.html/ 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Textus_Receptus
http://www.1611kingjamesbible.com/textus_receptus.html/
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Del II: I denna del kommer jag att analysera och diskutera utifrån det som kommit fram i min 

undersökning. Framför allt fokuserar jag mig här på Campings syn på frälsning med 

hjälp av Peter Åkerbäcks studier om Heaven’s Gate. 

Sammanfattning. 
 
 
 

Del I 
 

5 Bakgrund 
 

Kompakt och förenklat sagt har jag förstått att det centrala av Harold Campings läror enligt hans 

många skrifter är att den enda vägen till möjlig frälsning, trots att enligt Camping är vårt öde redan 

bestämt av Gud, går genom att lära sig ”det gömda”, det allegoriska i Bibeln, följa Guds Ord 

ordagrant, bönfalla om Guds nåd samt lämna kyrkorna, för enligt honom är alla invaderade av Satan 

sedan 1988 och från 1994 är alla institutionella kyrkor avfallna.16  Istället bör man vända sig till 

någon av de enda sanna kanalerna för sant evangelium, som till ”Church of the sky”, Family Radio, 

en gemenskap för de som vill lära sig de äkta Guds Ord, gemenskap för troende som orädda och 

förväntansfullt ser framemot uppryckningen (the rapture) till det gudomliga himmelriket den 21 maj 

2011. De som inte får nyckeln till himmelriket lever kvar under hemska omständigheter, lever i ett 

jordiskt helvete ända fram till den 21 oktober 2011 då alla kvarvarande syndare, de som fortfarande 

är andligt döda, vars själ sover, kastas till eldhavet och upphör att existera. De hamnar inte i något 

helvete, en evig pina, som de flesta av oss har lärt oss från Bibeln. 

 

 

6 Undersökning 
 

Min undersökning följer i stort sätt min frågeställning men kommer att innebära sådana fördjupande 

frågor samt kritik mot Camping bl.a. från de institutionella kyrkorna i USA som jag anser är rimliga 

att lyfta upp för att få/ge en mer detaljerad helhetsbild av hans centrala läror. 

 
 

6.1 Mannen bakom profetian om den 21 maj 2011 
 

Enligt Family Radio föddes Harold Egbert Camping den 19 juli 1921 i Boulder, Colorado, USA 

därifrån flyttade familjen till Kalifornien under hans unga år. Han tog civilingenjörsexamen 1942 

från Berkeley Universitet i Kalifornien och arbetade inom en egen byggfirma fram till 1958. Vad 

Camping gjorde under kriget har inte kommit fram till allmänheten. Han och hans familj var 

livslånga  medlemmar  i  den  kristna  reformerta  kyrkan  fram  till  1988  (då  uteslöts  han  ur 
 
 

 
16 

Detta påstående kommer fram i många Campings skrifter bl.a. i I Hope God Will Save Me s. 46-50 och hela boken 

The End of the Church Age and After är grundad på detta. 
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församlingen pga. att han hade börjat tala om Jesu återkomst 1994, enligt John S. Torell, evangelist 

och pastor i RLJC, Resurrection Life of Jesus Church samt ordförande i European American 

Evangelistic Crusades 
17

). Under denna tid tjänstgjorde han som äldste och bibellärare i Alameda 

Bible Fellowship. 

Camping är gift, har sju barn varav en son och sex döttrar och 24 barnbarn men ingen närmare 

information om familjen finns tillgänglig. 

 
 

Family Radio, officiellt Family Stations Inc. grundades 1958 och började sina sändningar i San 

Francisco CA den 4 februari 1959 över radiostationen KEAR FM.
18 

Radiostationen grundade 

Camping tillsammans med andra medlemmar från Christian Reformed, Bible Baptist och 

Conservative Christian Presbyterian – samfund vilka han numera verbalt attackerar. Högkvarteret 

ligger i Oakland, Kalifornien. År 2005 sålde Camping KEAR-FM till CBS Radio men Family 

Radio Stations Inc. har byggt ett antal kraftfulla AM och FM-stationer runt om i världen. Family 

Radio delar också programmen med lokala TV-stationer i New Newark, NJ och San Francisco, CA 

Family Radios nätverk är det nittonde största radionätverket i USA och sägs ha ett stort inflytande i 

Latinamerika och Stillahavsområdet enligt Ministry Watch (Educating & Empowering Donors to 
 

Support Christian Ministries).19
 

 

Informationen ovan är en av Campings lögner enligt evangelist John S. Torell. Han hävdar att 

Family Stations Inc. grundades av Richard Palmquist. Torell berättar att på den tiden Harold 

Camping var ägare av Camping Construction Company träffade Palmquist honom i april 1958 och 

bad om Campings hjälp för att finansiera starten av en kristen radiostation i San Francisco. Den 4 

februari 1959, började Palmquist med en liten personal ta hand om KEAR radiostation. Palmquist 

var kvar på radiostationen fram till 1964 då Camping hade fast förankrat sig i företaget tack vare det 

finansiella stöd han bidragit med från sitt byggföretag.
20

 
 

 
 

Enligt Family Radio började den sända ”Open Forum” programmet, ett ”call-in” program som 

sändes vardagskvällar mellan 20.00-22.00 år 1961. Harold Camping är själv värd för detta samt för 

de flesta av andra program (Treasures from the Bible för barn, Family Bible Reading Fellowship, 

Family Bible Study, Sunday Preaching, Beyond Intelligent Design, Christian Home, Family Radio 

World Wide) där han undervisar i sina teologiska doktriner. Schablonen för ”Open Forum” är att 

lyssnarna ringer i första hand med frågor om Bibeln på vilka Camping svarar. Ibland handlar 
 

 
 

17 
 http://www.ministrywatch.com/profile/family-stations.aspx 

18 
I dag är KEAR-FM 88.1 FM inte vinstdrivande traditionell kristen radiostation i Sacramento, Kalifornien, som 

drivs program från Family Radio. 
19  

http://www.ministrywatch.com/profile/family-stations.aspx 
20  

http://www.eaec.org/bibleanswers/Harold-Camping-A-Man-With-No-Shame.htm 

http://www.ministrywatch.com/profile/family-stations.aspx
http://www.ministrywatch.com/profile/family-stations.aspx
http://www.eaec.org/bibleanswers/Harold-Camping-A-Man-With-No-Shame.htm
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frågorna om allmänna kristna läror, såsom arten av synd och frälsning, äktenskap, sexualmoral och 

utbildning. Detta program har fortsatt fram till nutid och sänds på ca. ett 40-tal olika språk över hela 

världen via mer än 140 stationer; på kortvågs station WYFR, ett nätverk av AM och FM- 

radiostationer, en kabel-tv-station, och Internet. Family Radio har också en gratis bibelskola där 

man kan lära sig Bibeln på hebreiska och grekiska samt få undervisning i olika böcker i Bibeln.
21

 

Family Radio bygger sina tolkningar av Bibeln på den moderna King James Bible. 
 

 
 

Wikipedia/Family Radio informerar (till denna information bör man givetvis förhålla sig lite 

försiktig)  att fram till 1990-talet samarbetade Family Radio med lokala kyrkor och samfund, men 

när Camping förklarade att ”kyrkans ålder var över”(kyrkans era började ta slut 1988 då den stora 

23 åriga vedermödans tid (great tribulation) började. 1994 tog Satan helt över de organiserade 

kyrkor enligt Camping
22

), och att kristna inte skulle vara medlemmar i någon av de organiserade 

kyrkorna eller fira gudstjänst samt utföra ritualer av något slag orsakade detta en kollision som 

ledde till en situation där de styrelseledamöter i Family Stations Inc. som repre-senterare 

institutionella kyrkor ev. samfund lämnade styrelsen. De har inte ersätts. 

Idag  producerar  Family  Radio  95  %  av  sitt  programutbud.  Material,  från  de  organiserade 

samfunden och kyrkorna och/eller det som inte överensstämmer med Campings förståelse av de 

bibliska principerna, sållas bort från programmet vid upptäckt.
23 

Enligt redan tidigare nämnt 

evangelist John S. Torell, vid samtal med personer som fortfarande arbetar på Family Radios 

huvudkontor i Oakland och med dem som har slutat, beskriver de alla Camping som en diktator 

som inte tillåter oliktänkande. Någon som inte är överens med honom blir avskedad.
24

 

 
 

Harold Camping har skrivit ett 30-tal böcker och häften varav de flesta är tillgängliga kostnadsfritt 

från Family Radio eller kan köpas bl.a. från www.amazon.com. Family Radio säger sig inte vara ett 

vinstdrivande, kommersiellt eller konfessionellt företag utan sprider det kristna budskapet på en 

ideell basis och stöds av gåvor från lyssnare. 

 
 

6.2 Harold Campings centrala läror och vad de grundar sig på 
 

Campings centrala läror cirkulerar runt Bibeln och är hänvisade till Bibeln. För honom representerar 

uppenbarligen Bibeln, den som skrevs på dess ursprungliga språk, äkta Guds Ord – direkt från Guds 

mun och dess budskap måste följas, speciellt i dagens kaotiska, omoraliska tider. Enligt Camping: 
 
 
 
 

21  
http://www.familyradio.com/english/connect/bio/haroldcamping_bio.html 

22 
Camping, 2010a, s. 41, s. 44, s. 53-55. 

23  
http://en.wikipedia.org/wiki/Family_Radio 

24 
 http://www.ministrywatch.com/profile/family-stations.aspx 

http://www.amazon.com/
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“This is no time for self-pride, self-ego, self-esteem or even self-respect. It is not a time for spir- itual 
superiority or spiritual arrogance. It is a time when we should fully recognize the complete authority 
of the Bible over our lives, and therefore, listen most carefully to what God is saying to each of us 

today.”
25

 

 
 

Camping verkar hitta alla ”sanningarna” ur sin Bibel och han uppmuntrar folk till att studera den 

flitigt samt följa dess innebörd för den är Guds Lag. Han tycks vilja evangelisera hela världen. För 

att hjälpa läsarna på rätt spår med sina bibelstudier råder han i sin bok ” First Principles of Bible 

Study ” bl.a. att Bibelns verser inte bör studeras och tolkas separat från helheten utan jämföras med 

liknande verser och utifrån varje av Bibelns tre dimensioner: historisk, moralisk och/eller andlig och 

utifrån den tredje och djupaste nivån som avser själva kärnan av hela budskapet, evangelier om 

frälsning, frälsningens karaktär. 

 
 

Utöver detta måste enligt Camping alla andliga betydelser som finns i varje avsnitt i Bibeln vara 

överens med följande principer: 

 En djupare, andlig mening måste relateras till evangelium/budskap om frälsning 
 

  De andliga identifieringarna vad gäller (Jesus) liknelser eller historiska redogörelser måste 

ha en biblisk validitet 

  Den andliga slutsatsen måste vara helt överens med allt i Bibeln som relaterar till 

frälsningens karaktär. 

Han påpekar, som i alla sina skrifter, att Bibeln och enbart den av alla heliga skrifter är den ultimata 

auktoriteten som ska lydas ordagrant.
26

 

 

 

Hans sätt att tyda Bibeln har väckt indignation och ett antal kritiska kommentarer, så vitt jag vet, 

åtminstone inom teologiska kretsar. Enligt en av dessa kritiker, pastor Jim West från The Covenant 

Reformed Church präglas Campings inställning till Guds Ord av massvis med allegoriseringar. 

West menar att varje vers i Bibeln, enligt Camping, har en "dold" innebörd och varje vers omfattar 

en "historisk liknelse" med en hemlig, frälsande innebörd. Han anser att det finns bl.a. sådana 

fallgropar i Campings tillvägagångssätt som att det leder oss bort från den naturliga tolkningen, det 

gör Skriften tvetydig och osäker, det kväver de etiska konsekvenserna av Skriften, det reducerar 

viktigheten av skapelse och historia, det omvandlar Bibeln till en mystisk bok, som endast förstås 

av de esoteriska fåtalen - bara dessa personer kan tyda dess hemliga koder och gåtor och som den 

sista faran nämner West oenighet i Kristi kropp och konstaterar att summan av kardemumman är att 

Mr Campings "bibelprinciper” har skapat en växande klyfta mellan troende. 
 
 

 
25 

Camping, 2010a. s. 69. 
26 

Camping, 1986, s. 43-69. 
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West anser att Campings kreativa användning av Bibeln går betydligt längre än ett försök att gräva 

upp en "andlig mening” i de mest elementära historiska händelser och att hans allegoriska metod är 

symptomatisk för andra exegetikala (bibelvetenskapliga) fadäser.
27

 

 
 

6.2.1 Campings uppfattning om synd 
 

Efter att ha läst Campings texter står det klart för mig att vi ska leva enligt Bibeln och att syndens 

lön är döden. Ett tydligt exempel på detta finns i följande Campings text ur ”Världens ände är nära 

förestående! Den Helige Gud bringar oss domedagen den 21 maj år 2011”: 

”Jordens folk, det vi kallar mänskligheten, skapades att härska över denna jord. Gud gav oss lagar 

med vilka vi kan leva så lyckligt och visdomsfullt som möjligt. Han varnar oss dock för att brott mot 

dessa lagar är synd, och synd bestraffas av Gud. Bibeln tillkännager i Romarbrevet 

6:23: Ty den lön som synden giver är döden ...” 
28

 
 

 

Det finns inte utrymme här till att närmare gå igenom allt som Camping beskriver som en synd, 

som t.ex. mord, att stjäla, otukt, olydighet mot Bibeln, att inte värna om sabbaten, att vara medlem i 

de institutionella kyrkorna osv. samt att vara ateist, evolutionist, agnostiker och att bygga templen 

som exempelvis buddhister, utan jag lyfter fram två av ”synderna” som han själv har ägnat speciell 

uppmärksamhet åt: skilsmässa och homosexualitet. Hans attityd mot de kyrkliga förordningar, 

uppfattningen  att  tungotal  är  från  Satan  etc.  behandlar  jag  senare  under  rubriken  ”Fly  från 

kyrkorna”. 

 
 

Det kommer tydligt fram i Jim Wests artikel ”The Two-edged Sword” där han hänvisar till 

Campings bok ”What God Hath Joined Together” som jag inte har fått tag i, att ett äktenskap är 

menat att vara för evigt och skilsmässa tar man i praktiken inte. Som ett bra exempel på detta 

berättar West om en kvinna som ringde till ”Open Forum” angående hennes mans otrohet: 

"My husband has been committing adultery for years. What should I do if he will not break it off?" 
och Campings svar på frågan var: “The Bible says that you're bound to your husband as long as 

he lives. You're to love him unconditionally. By praying for him and loving him, you 

may win him back. But you're not ever to divorce him for his infidelity." 
29

 

 
 

Enligt Jim West det är Romarbrevet 7 som färgar alla Campings tankar om skilsmässa – den är en 

synd  under alla omständigheter  och  enligt  Campings  läror är det  så  att  även  efter en  rättslig 

skilsmässa är hon fortfarande bunden till sin första make i Guds ögon. Vad Gud har sammanfogat… 
 
 
 
 
 

27  
http://www.eaec.org/dove/dove1990aw/harold_camping.htm 

28 
Camping, 2008b, s. 1-2, s. 22. 

29 
 http://www.eaec.org/dove/dove1990aw/harold_camping.htm 
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Jim West anser att Bibeln i Campings händer är alltför ofta för förvrängd och att han ska avstå för 

att undervisa dess läror alls. 

 
 

Camping bedömer homosexualitet hårt redan med sina första ord i sin ”Gay Pride: Planerat av 

Gud som ett tecken på slutet” när han skriver att framgångarna världen över för rörelsen för 

samkönade äktenskap och gay pride är ett dramatiskt tecken från Gud på att världen står på tröskeln 

till domedagen. Under sina nio sidor drar han ett antal exempel ur Bibeln hur Gud varnar människor 

om detta fenomen – bland dem de berömda händelserna i Sodom och Gomorra. Camping visar 

också sin oro över att något drastiskt har hänt med synen på moral i världen och påpekar att det är 

bäst att bönfalla Gud om nåd: 

“Lögn, stöld, hor, hat och mord är synder som är vanligt förekommande i världshistorien. Men den 
homosexuella synden som förekom både öppet och i stor omfattning i Sodom då staden förintades har 
normalt dolts under historiens gång på grund av skammen som förknippats med den. Vi har redan 

uppmärksammat denna slutsats då vi tittat på Förenta staternas historia. 
 

 

Vi kan idag, tack vare vad Gud lär oss i Romarbrevet 1:24-27 av Bibeln, få kännedom om att vår 
tids fenomen med rörelsen för gay pride är ett resultat av att Gud har löst banden som hållit synden 
stången. Resultatet är att en annars skamlig och unik synd såsom homosexualitet har kommit att 
utövas vitt och brett och har accepterats av mänskligheten. 

 
Det enda hopp en människa har om att undfly denna fruktansvärda domedag är att hon ödmjukt 
vädjar till Gud om dennes nåd. Gud räddar, trots att ingen egentligen förtjänar Guds nåd, ändå 

många människor. När en person ödmjukt bönfaller och ber Gud om oförtjänt nåd kan Gud 

därför rädda den personen undan från domedagens första fruktansvärda dag, 21 maj 2011.”
30

 
 

 
 

Antagligen kan Campings förhållningssätt till Bibeln, syn på sig själv, synd samt världen delvis 

bero på hans stora kontrollbehov och kärlek till ordning och reda – religion och kanske ännu 

snävare  Bibeln,  som  konstituerar  hela  hans  verklighetsuppfattning  samt  meningssystem.
31   

Den 

bilden får jag i alla fall när jag läser Steven C. Meyers, Institute for Biblical & Scientific Studies 

kommentarer om honom som en person. Meyers skriver att Harold Campings far var mycket 

auktoritär och hade en strikt syn på Gud, en maktstruktur som hans son har ärvt. Som ett exempel 

på detta nämner Meyers Campings stenhårda sätt att kontrollera Family Radio. Ett annat exempel 

på detta anser Meyers är från 1988 då Camping bröt sig loss från sin egen kristna reformerta kyrka 

(eller kanske han uteslöts som det skrivits tidigare) och tog 60 personer med sig för att starta en 

egen oberoende reformert kyrka. Han anses ha problem att vara under kontroll av någon som inte 

håller med honom.
32

 

 

 
 
 
 

30 
Camping, 2011, s. 6-9. 

31 
Frisk, 1998, s. 183-186. 
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Trots att Camping anser att hela människosläktet är andligt död, gudlöst tills Gud ger dem en helt 

ny själ, verkar han ändå ha en ganska positiv syn på människans rättkänsla för han anser att alla av 

oss intuitivt vet vad som är synd och icke synd och handlar därefter – försöker att hitta vägen för att 

försona sig med Gud för att undvika Guds straff för synden, döden.
33

 

Någonting tydligt om mat, dryck, klädsel osv. hittade jag inte i det material som jag gick igenom, 

men jag antar att de bibliska reglerna gäller även detta eller så har han skrivit om dessa saker i 

någon annan av hans böcker och häften. 

 

 

6.2.2 ”Fly från kyrkorna!” 
 

Enligt Harold Camping har alla kyrkor blivit avfallna sedan 1988 och behärskas numera av Satan. 

De måste överges och istället uppmuntrar han till personliga bibelstudier samt till att lyssna på 

Family Stations Inc. radiosändningar: 

“Therefore, now that we have learned from the Bible that God’s judgment is upon the house of God, 
which are the local congregations, we are now compelled to teach the Biblical truth that God has 
shifted the final task of world evangelism to individual Christians who are outside of a local 

congregation. In obedience to these Biblical teachings, Family Radio, which is completely outside of 
any church institution, and which is supported and administered by individual believ- ers, does teach 
that today, as we are heading for the end of this world’s existence, we should not be a part of a local 

church. 

However, we do emphatically teach the Biblical truth that God is still adding to His eternal 
Church. This eternal Church consists of people all over the world whom God has planned to save 

as they come under the hearing of the true Gospel.” 
34

 

 
 

På grund av utsagor som den ovan i samband med ihopvävda, komplicerade bibeltolkningar har 

Camping fått de organiserade kyrkorna emot sig. Bl.a. pastor Jim West från ”Pastoral Newsletter of 

The Covenant Reformed Church” samt Steve Marquedant från Reformed Baptist Fellowship som 

anklagar Camping för kätteri, annihilationism och att Camping utför amillenialistiska eller även 

premillenialistiska tolkningar medan Ligon Duncan och Mark R. Talbot från Alliance of Confessing 

Evangelicals anser att då Camping bedömer premillenialismen som apostasi (avfallen) är hans 

amillenialism futuristisk och hans tolkningar av Bibeln, hans domedagsprofetia samt uttalanden om 

kyrkornas era en osofistikerad presentation om dispensationalismen.
35

 
 

West tycks också vara upprörd över Campings dåraktighet och misstolkningar av Bibeln. Kyrkornas 

motsägelser handlar också mycket om förklaringar av kyrkans roll, som t.ex. att den är en plats för 

frälsning som Camping vill ta bort från människor och att Kristus älskar kyrkan och gav sig själv 

för den samt att enligt Bibeln kommer kyrkan att finnas kvar tills Jesu återkomst. Marquedant i sin 

tur oroar sig över hur utbredda Campings falska läror har blivit. Enligt hans fem minuter långa 
 

 
 

33 
Camping, 2008a, s. 1, s. 18- 19. 

34  
http://www.familyradio.com/english/connect/bio/haroldcamping_bio.html 
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internetsökning visade det sig att Camping har tusentals och åter tusentals anhängare och 

förmodligen ännu fler som är i ”valet och kvalet”. Han är rädd att allt fler människor kommer att 

lämna kyrkorna före den 21 maj i år.
36

 

 
 

Camping är emot bl.a. följande saker/doktriner inom de organiserade kyrkorna: 
 

 Att de organiserade kyrkorna accepterar skilsmässor och att man får gifta om sig. Enligt 

Camping är detta ett stort samhälleligt problem som har lett till splittrade hem, 

ensamstående föräldrar, uppblandade familjekombinationer m.m. 

 Att kyrkorna inte följer Guds Ord om sabbat, Seventh-Day Sabbath. Enligt Camping var 

Guds frälsningsarbete utfört tills skapelsens sjunde dag och det är Guds Lag att vi inte ska 

utföra något arbete i syfte att underlätta eller påverka frälsningen på den sjunde dagen i 

veckan, som att exempelvis hålla Gudstjänster. Visserligen får man samlas med liktänkande 

och studera Bibeln men inte hålla på med Gudstjänster och inte i kyrkorna om de inte 

förvandlas till icke-kyrkliga lokaler. 

 Att det sker tungotal och andra underverk under Gudstjänst. Enligt Camping har "tungor" 

som beskrivs i 1 Kor kapitel 12, 13 och 14 ökat enormt under de senaste 50 åren inom de 

flesta samfund. Enligt Camping, förutom tungor, ingår i många av dessa kyrkor också andra 

typer av mirakel, inklusive mirakel som kallas "faller ner bakåt." 

 Förordningen och kvinnornas prästerskap, deras auktoritära position inom kyrkan. Detta 

anser Camping strider helt mot Guds Lag. Enligt honom måste ledarna vara män, gifta sig, 

få barn, skaffa sådana egenskaper som bevisar att de är hemmets härskare. 

 Att musik är ofta ”andlös” och saknar ord, den speglar också dagens ”världsliga musik”. 
 

Kristen musik bör relatera till Guds heliga natur anser Camping. 
 

 Att inte lära åhörare att frälsningen kan enbart ske genom Guds nåd. 
 

  Evangelier/predikningar har sekulariserats, blivit sociala - man tänker ekonomisk trygghet, 

bättre hälsa osv. istället för att kyrkan/samfundet ska erbjuda andliga upplevelser. 

 Att kyrkorna inte predikar om Guds allsmäktighet, inklusive om hans vrede.
37

 
 

 
 

Av orsakerna ovan samt nedan bör man överge de organiserade kyrkorna enligt Camping: 
 

“Eftersom kyrkor lär ut många saker som inte överensstämmer med Bibeln, däribland en plan för 
frälsning som strider mot Bibeln, har den helige Ande övergivit alla kyrkor och de som fortfarande 

följer någon kyrka den 21 maj 2011 kommer inte att räddas. Kyrkor lär icke desto mindre sina 
medlemmar att: 

 
 
 

36  
http://www.eaec.org/dove/dove1990aw/harold_camping.htm, 

http://reformedbaptistfellowship.wordpress.com/2011/02/17/harold-camping-is-wrong-%E2%80%93-again/ 

http://www.eaec.org/dove/dove1990aw/harold_camping.htm
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(1) De som medlemmar, vilka bekänner sig till kyrkan, är säkra i Kristus omvårdnad. 

(2) Ingen människa kan känna till dag eller timme då Kristus återvänder. De är därför 

förvissade om att Kristus skall komma som en tjuv om natten. 
 

 

Dessa kära människor inser inte att de själva befinner sig i en andlig nattetid, ett tillstånd som 
garanterar att de själva kommer att drabbas av fördärv när Kristus anländer med domedagen. Så 
fruktansvärt! Det är de sant troende som känner till tiden (timmen) och mycket om det som rör 
domedagen (dagen). De befinner sig inte i den andliga nattens mörker. KOM  IHÅG, Gud är 

väldigt, väldigt barmhärtig och kärleksfull. Det finns hopp för de som ödmjukt gråter, som 

tigger och bönfaller Gud om att kanske även de förtjänar att frälsas.” 
38

 
 

 

James R. White från Christian Research Insitute anger några till av Campings åsikter om detta: 
 

 eftersom kyrkan inte längre är en gudomlig auktoritet behövs det inga präster, diakoner och 

äldste. 

 kyrkans förordningar är ogiltiga och därmed finns det inget behov för de kyrkliga 

sakramenten som dopet och nattvarden (inom reformerta kyrkor finns vanligen bara dessa 

två) som enligt Camping tidigare fungerade som ”ceremoniella lagar” som gavs enbart till 

kyrkan men som nu har tappat sin betydelse eftersom kyrkans era är över. 

 
 

White konstaterar också att Campings sätt att tolka Bibeln leder till alla typer av missbruk av Guds 

Ord och han oroar sig över det att Campings allegoriska, falska läror kan leda till att instabila 

troende, som ofta är mottagliga för det ”släta talet” accepterar felaktiga slutsatser som presenteras 

med ett stort förtroende och makt. Han påstår också att Camping lockar anhängare med sitt sätt att 

prata exempelvis på ”Open Forum”. White beskriver Campings talstil som omisskännlikt unik: han 

talar långsamt med djup, klangfull röst distinkt och med kadens.
39

 

 
 

6.3 Grunden för Campings profetia om Jesu återkomst den 21 maj 2011 
 

Med hjälp av ihopsamlade ledtrådar från Bibeln och matematiska beräkningar har Camping kommit 

fram till att Jesu återkomst och den yttersta domen kommer att ske den 21 maj 2011. Hans bibliska 

studier om tid och Jesu återkomst är baserade på cykler av judiska högtidsdagar i den hebreiska 

kalendern, som beskrivs i Gamla Testamentet, månvarvskalendern (1 månad = 29,53059 dagar) och 

den gregorianska kalendern (1 år = 365,2425 dagar). 

Camping förklarar sitt påstående, verserna som använts, de heliga tal
40

, m.m. mycket utförligt i 

boken ”We are Almost There”, men för att försöka sammanfatta denna mångdimensionella och 

komplicerad profetia samt för att undvika rejäla misstolkningar, använder jag vad gäller den 21 maj 
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39  
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40 
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en  av  de  enklaste  tolkningar  ur  hans  betydligt  kortare  text  ”  Gud  ger  oss  ytterligare  ett 

ovedersägligt bevis för att uppryckandet inträffar den 21 maj 2011”: 

“Vi kom med hjälp av Bibeln för ett flertal år sedan till insikt om att den stora floden inträffade år 

4990 f.Kr. Vi har mer nyligen kommit till insikt om att domedagen kommer att inträffa år 

2011 e.Kr. År 2011 är precis 7 000 år efter 4990 f.Kr. 

Precis innan syndafloden fick Noa instruktioner från Gud om att floden skulle ta sin början om sju 
dagar (Första Moseboken 7:4, 10-16). Med orden från Petrus’ andra brev 3:8 om att en dag är som 
tusen år, tillkännagav Gud genom att använda Noa, rättfärdighetens förkunnare (som han 

benämndes i Petrus’ andra brev 2:5), att ”mänskligheten har sju dagar, det vill säga 7 000 år, på sig 

att undfly tillintetgörelsen.” Gud har, eftersom det år 2011 AD. har gått precis 7 000 år sedan Noa 
förkunnade denna varning, givit mänskligheten ett sällsamt bevis för att domedagen kommer att 

inträffa år 2011. 
 

 

(Sju tusen år efter 4990 f.Kr. (året för syndafloden) har vi år 2011 e.Kr. (vår tideräkning). 4990 

+ 2011 – 1 = 7,000 [man måste dra ifrån ett år eftersom det inte finns något år noll när man 
övergår från det Gamla testamentets tideräkning f.Kr. till det Nya testamentets tideräkning 
e.Kr.] 

Häpnadsväckande nog så är 21 maj 2011 den sjuttonde dagen i den andra månaden i den bibliska 
tideräkningen för våra dagar. Kom ihåg att floden också inleddes den 17:e dagen av den 2:a 

månaden år 4990 f.Kr”. ) 
41

 

 
 

Camping skriver att vår frälsning har till fullo slutförts vid den tidpunkt då de sant troende har 

mottagit sina återuppståndna kroppar med evigt liv. Det är vad som händer på dagen för 

uppryckandet, den 21 maj 2011. 

 
 

De som inte har blivit uppryckta den 21 maj 2011 får lida ända till den 21 oktober 2011. Detta 

datum  har Camping räknat  ut  igen  genom  en  mängd  matematik  och  olika typer av  exempel. 

Återigen för att undvika misstolkningar har jag valt att översätta en av de enklaste förklaringarna, 

som inte fanns med på den svenska versionen ovan, ur ”We Are Almost There!: 

“Detta    avslöjande    är    mycket    betydelsefullt    när    vi    inser    att    invigningen    av kung 

Salomos tempel, som varade sju dagar och tabernaklets högtid 
42 

är intimt fastställda med 
fullbordade av Guds plan angående den yttersta domen vid världens ände. 

 

 

Det innebär att år 2011 AD, den åttonde dagen i tabernaklets högtid är faktiskt att betrakta som två 

dagar av följande skäl: den åttonde dagen (den 22: a dagen i den sjunde månaden), är 20 oktober i 
verkligheten och ska iakttas, som de gjorde i 2 Krön. 7:10,(den 23 dagen i den sjunde månaden lät 
han folket gå hem till sina hyddor), vilket är 21 oktober 2011. Således måste vi inse att 21 oktober 
2011 kommer  vara den sista dagen av denna världs och människosläktens 

existens.”
43

 
 

Gary DeMar, amerikansk skribent, föreläsare och ordförande på American Vision, en amerikansk 

kristen ideell organisation skriver i sin artikel: ”Harold Camping: 1994 and 2011” att Campings 
 
 

41 
Camping, 2010d, s. 3. 

42 
Enligt Teosofisk ordbok den hebreiska Tabernakel högtiden, Insamlandets högtid, firades under Ethanim månaden 

(den sjunde). Den började den 15:e och varade under sju dagar till den 22:a i samma månad. 
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profetiska metodik har likheter med kabbalan, att de mystiska numren är nycklarna som låser upp 

dolda sanningar dold i bokstavligt språk. DeMar anser att typiskt för Campings profetior (redan den 

första från 1994) är blandningen av kabbala, numerologi och en överaktiv fantasi. Denna metodik 

samt förtjusning över siffror kan ha, misstänker DeMar, med Campings civilingenjörutbildning att 

göra.
44

 

 
 

6.4 Campings föreställning om frälsning och detta målets realisering 
 

Camping anser att enligt den bibliska sanningen är alla människor syndare, andligt döda (själen 

sover) och är därför föremål för Guds rättfärdiga vrede. Han påpekar ytterligare den sanningen att 

eftersom människan i sin natur är andligt död, kan han inte komma till Gud på Guds villkor men att 

Gud i sin underbara kärlek har valt ett folk för sig själv, ett folk för vilket Herren Jesus Kristus 

gjorde allt det arbete som krävs för att rädda dem. Enligt Guds egen tidtabell skänks Guds ord till 

de utvaldas hjärtan och därmed blir de frälsta samt uppryckta vid Jesu återkomst. Detta anser 

Camping är Bibelns stora budskap om frälsning och detta budskap vill han genom Family Radio 

sända till varje nation i världen.
45

 
 

Camping hävdar att den Helige Gud planerar att rädda omkring 200 miljoner människor, ca 3 % av 

världens befolkning idag. På domens första dag, den 21 maj 2011, kommer de att ryckas upp till 

himlen därför att Gud visar dem stor nåd. Det är av denna anledning vi kan vara så tacksamma över 

att Gud har varnat oss i förväg om domedagen.
46

 

 
 

6.4.1 Frälsningen från vad? 
 

Från de icke-utvaldas öde den 21 maj 2011. Dvs. dagen då den Helige Gud ödelägger världen med 

eld och även då hela vårt universum förstörs för all framtid den 21 oktober. 

Vi ska frälsas från synd och all ondska som härjar i världen, som homosexualitet, falska religioner, 

agnosticismen, astronomi, ateism, Satans herravälde i kyrkorna och samfunden m.m. 

På individnivå betyder det att om man nu råkar vara en av de 200 miljoner som Gud har bestämt sig 

att frälsa kommer man undan den fruktansvärda fem månaders perioden mellan 21 maj och 21 

oktober 2011. Detta innebär att man slipper plågor i form av död och förintelse som drabbar alla 

dem som syndar samt att efter alla eländiga upplevelser som bl.a. att bevittna Harmageddon, 

mänsklighetens stora slutkrig, slutar man helt enkelt att existera, evigt förintad av Gud – man kan då 

ställa frågan om himmelriket är så lockande med tanke på att vi redan genomlider vedermödans tid 

och att enligt Camping är helvetet synonymt med döden och graven och att det inte finns någon 
 
 
 

44  
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45 
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evig pina (annihilist?) eller är det mer lockande att vältra sig i synd så länge man existerar? Eller 

skrämmer följande öde oss tillräckligt för att bönfalla om Guds nåd: 

“However, those left behind, especially those who were in the churches that featured 

Christ, will be convinced that they did not deserve the wrath of God. Consequently they 

will be weeping and gnashing their teeth at God ((Matthew 8:12; 

13:42, 50; 22:13, etc). But they have been left to endure all the horrors of Judgment Day 

and have not been given the wonderful gift of eternal life and the inheriting of the New 

Heaven and New Earth.”
47

 

 
 
 

Camping anser att eftersom hela människosläktet, oavsett om man är utvalda för frälsning eller inte 

är i grund och botten ”andligt död” och själen sover – både kroppen och själen är infekterade av 

synd, ska vi ta oss ut ur detta andliga mörker. Enligt Camping finns det olika typer av utvalda till 

frälsning; de som Gud har bestämt sig för att frälsa redan före skapelsen, försoning har skett genom 

Jesus korsfästelse, det finns också människor som Gud har valt att frälsa (innan de är ens födda) 

genom att i förväg låtit Jesus korsfästelse försona deras synder och sedan finns det personer som 

Gud i sin barmhärtighet eventuellt har valt att frälsa under deras livstid och sist de som blir 

annihilerade, förintade för gott. 

Hur vars och ens liv här på jorden ser ut beror tydligen på det när man får en ny själ från Gud och 

därmed börjar lyssna på Guds Ord med hjärtat. Dvs. blir en ”true believer who has the faith”. Detta 

kan ske när som helst; vid födsel, tonåren, vid sista andetaget osv. Enbart Gud vet när tiden är 

inne.
48

 

 
 

6.4.2 Frälsningen till vad? 
 

Målet för den enskilda ”campingitisten” är att vara en av de utvalda som får en ny, återuppväckt själ 

och en ny försonad kropp, något som endast kan ske vid uppryckningen och den får då leva i 

evigheten i Guds sällskap, i lycka, glädje, harmoni, prakt och salighet m.m. Camping lovar att den 

21 maj 2011, dagen för uppryckandet, kommer var och en av de personer som räddats föras in i 

himlen därför att dennes frälsning har fullbordats, men han lovar inte någon frälsning om inte Gud 

har bestämt så. Camping tycks tvätta sina händer från själva slutresultatet.
49

 

Men under väntan på det möjliga uppryckandet kan ett delmål eller kanske förberedelse till livet i 

himmelriket, vara att få den nya själen så tidigt som möjligt som i sin tur påverkar ens liv – Guds 

Ord har blivit en del av livet och den frälsta vill konstant utföra Guds arbete som t.ex. sprida 
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evangeliet till världen och följa Bibelns lagar ordagrant med nöje. Camping påpekar att ingen vet 

om de är utvalda eller inte, ingen annan än Gud själv vet sin frälsningsplan. 

Frälst, utvald till frälsning eller en syndare utan frälsning, alla är likvärda i Guds ögon och enligt 

Camping har alla av oss en mystisk, dynamisk och personlig relation till Gud. Denna relation syns 

bl.a. på det viset att även de ofrälsta personerna intuitivt försöker förbättra sig, leva enligt Guds 

vilja. Detta leder till att Gud skänker denna person två underbara välsignelser: 

 Den första välsignelsen är att när en ofrälst person börjar följa Guds Ord får han bättre 

förståelse för Bibeln som i sin tur berikar hans liv när han lär sig viktiga sanningar som t.ex. 

om syndarnas fasor, bestraffning för synd, sanningen om Guds rättvisa samt barmhärtighet. 

 Den andra är att han kanske söker sig till en plats där Guds Ord kan höras och såvida Gud 

planerar att frälsa honom befinner han sig redan i en korrekt miljö där Gud kan tillämpa 

Guds Ord i hans hjärta.
50

 

 
 

Då om man har Guds Ord i hjärtat, har man fötts på nytt (fått en ny återuppväckt själ och är nu 

andligt levande) och är man villig att leva enligt Bibeln får livet en ny inriktning: 

 I en ny, återuppväckt själ kan man inte synda för synden bryter mot Guds Lag och i vår nya 

själ, i en ny personlighet älskar man Gud och Guds Lag. 

 Däremot har man kvar sin gamla kropp som fortfarande lustar efter synd men som alla 

troende kämpar man emot alla syndiga frestelser som förstås är del av Guds prövningar. 

 Man är medvetna att man aldrig kommer att förlora sin frälsning – man befinner sig i en 

evig säkerhet eftersom Kristi död har sonat våra synder. 

 En frälst person har dragits ur Satans herravälde och har blivit en evig medborgare i Kristus 

kungadöme. 

 De ”äkta troende” (true believer) vet att Guds order gäller hela Bibeln och att Gud är en 

allsmäktig, rättvis domare som vet vars och ens minsta lilla synder. 

 Man är medveten om att frälsningen var oförtjänt, skedde enbart på grund av Guds nåd och 

därför är man rädda för Guds vrede. Denna rädsla försvinner först då man omges av Guds 

perfekta kärlek som enligt Camping kräver en perfekt lydnad som i sin tur kräver en perfekt 

kropp. Perfekt, syndfrikropp får den troende vid uppryckningen.
51

 

 
 

Nyckel till himmelriket tycks vara det högsta, önskvärda mål man anstränger sig för att nå men 

varför om allt redan är bestämt? 
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Spädsbarns fadern, amerikanen Tom Evans tycks i alla fall vara positivt laddad inför domedagen för 

den 8 januari 2011 konstaterar han på ”Worldwide Religious News,/Daily Telegraph” att han tror 

som tusentals andra att han kommer att lämna denna planet den 21 maj och aldrig kommer tillbaka. 

Evans är säker i sin tro och när han ser hur världen ser ut idag ifrågasätter han om han vill att hans 

barn växer upp i en sådan här värld? Hans svar är nej.
52

 

 
 

6.4.3 Hur skall denna frälsning uppnås? 
 

Även om Camping tydligen är helt övertygad om att frälsningen är oförtjänt, inte kan uppnås genom 

goda gärningar eller bön och är en ren handling av Guds nåd kontroversiellt nog, uppmuntrar han 

människor till detta ändå för enligt Camping ger Gud oss hopp om att vara bland dem som Gud tar 

med sig till himlen.
53

 

Enligt Camping finns det hopp för frälsning först då vi förstår att Gud är den som utför allt arbete 
 

för detta och att vi lever i tider när Gud frälser stora mängder av folk oavsett deras synder, men 

enbart Gud vet hur många. Och tydligen Camping för skulle det inte vara 200 miljoner människor? 

 
 

Hur det än är hävdar Camping att de som önskar att Kristus har försonat deras synder och således är 

bland de utvalda ska hålla följande saker i minnet: 

 Gud och därmed den  Heliga Ande har lämnat kyrkorna och samfunden inklusive dess 

ledare, diakoner, äldste och om man befinner sig där blir man annihilerad. 

 Man ska befinna sig i en miljö där man kan höra Guds Ord, Bibeln. Det kan man göra 

genom att läsa Bibeln och/eller lyssna på bibelläsning genom t.ex. sådana radiosändningar 

som Family Radios. Rekommenderat är att föräldrarna också låter sina barn höra Guds Ord, 

lära evangelium och för detta anser Camping är radio ett utmärkt och viktigt medel. 

 Jesus kom till jorden och korsfästes för syndarnas skull. Han kom inte för att frälsa de som 

tror sig vara respektabla och moraliska och därmed invaggar sig i tanken att de är 

favoriserade av Gud. 

 Jesus struntar i vilken social klass någon tillhör och det är mer sannolikt att personer från 

lägre klasser blir frälsta än de från högre. 

 Man kan själv visa Gud sin intensiva önskan att bli frälst genom att be, bönfalla, gråta, tigga 

och plädera för frälsning. Man behöver aldrig tappa hoppet om frälsning utan om Gud har 

planerat frälsa oss gör han så enligt sin egen tidtabell. Men igen, inte i kyrkorna.
54
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Man ska också be på rätt sätt med rätt inställning. På följande sätt ska man be enligt Camping: 
 

“Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två 
mig väl från min missgärning, och rena mig från synd. Ty jag känner mina överträdelser, och min 

synd är alltid inför mig.”
55

 

 
 

De som tror på att de tillhör de utvaldas skara och blir uppryckta känner sig förmodligen trygga i 

dag (nu i april) men Campings profetia och frälsningsläror har inte fått så bra feedback exempel 

från www.The2012Warning.com: 
 

” Harold Camping teaches and believes that God has pre-destined some for Heaven, and has pre-

destined the rest for Hell, and there is nothing that any of them can do about it.   Plainly put, he 

does not believe that anyone can get saved who was not born saved.  He does not believe anyone can 

repent and be forgiven who was not born “one of the elect.”  His teaching absolute- ly makes God 

the biggest, baddest bully of the whole universe.  By teaching such nonsense, Harold absolutely 
makes it God’s fault when someone dies and goes to Hell…and worse!  His 

heretical teaching actually claims that it is God’s choice for the lost to go to hell.”
56

 

 
 
 

 

Del II 
 

7 Analys/diskussion 
 

Under denna rubrik försöker jag uppnå en djupare förståelse av Harold Campings centrala läror 

samt hans förhållning till frälsningen vilka i mitt tycke står i strid med varandra. Med detta menar 

jag att frälsningen sker uppenbarligen enligt läran om den dubbla predestinationen, men ändå lär 

Camping ut att om man lyder Guds befallningar, bönfaller om Guds nåd, följer Bibeln osv. finns det 

hopp om frälsning. 

Som en referensram, för att ytterligare kunna belysa det specifika hos Campings läror, använder jag 

en  liten  del  av  Peter  Åkerbäcks  studier  om  Heaven’s  Gate,  som  grundades  på  1970-talet  av 

Marshall Applewhite och Bonnie Nettles. Jag kommer att jämföra dessa rörelsers vägar till frälsning 

trots att bl.a. det högsta målet är mycket annorlunda -  ”campingitister” väntar på Jesu återkomst 

och uppryckning till himlen och Heaven’s Gates medlemmar väntade på ett rymdskepp 1997 i 

skuggan   av   Hale-Bopp   samt   även   begick   ett   kollektivt   självmord   som   förberedelse   till 

”himmelriket” i väntan på rymdskeppet.
57

 
 

Jag kommer också att diskutera om den bilden som jag har fått av hur Harold Campings religiösa 

föreställningsvärld ser ut som han sprider till världen och vilka möjliga influenser finns det inom 

den utifrån undersökningsresultatet. Avslutningsvis funderar jag över några tänkbara förklaringar 

till varför folk attraheras till Campings rörelse? 
 

 
55 
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89-årige Harold Camping, verkställande chef på Family Stations Inc. verkar kunna sin Bibeln från 

pärm till pärm även om han inte har någon teologisk utbildning för han tycks lätt hitta en lämplig 

vers till varje situation. För att kunna vägleda människor med livets olika bekymmer mixar och 

matchar Camping passande verser ur Bibeln och tolkar det som han samlat ihop på ett 

mångdimensionellt, allegoriskt sätt kryddat med en präktig portion matematik och numerologi. 

Hans tolkningar upplevs som kontroversiella och även vilseledande samt felaktiga åtminstone enligt 

några representanter från USA:s olika organiserade kyrkor, något som kommit fram under 

undersökningens gång. 

Strategin för legitimering av hans egna tolkningar av Bibeln samt profeterandet tycks vara det att 

Camping har fått förmågan att tolka Guds Ord på det enda rätta sättet, speciellt vad gäller 

domedagen och kyrkans era – tredimensionellt och direkt från Gud. 

Språket, som är en av de viktigaste delar av vårt symbolsystem, verkar Camping behärska suveränt 

både muntligt och skriftligt med alla finesser. Med sin talarkunskap påverkar han antagligen åhö- 

rarnas identitet- och verklighetsuppfattning samt värderingar åt det hållet han själv vill. Avvikande 

tänkande accepterar han tydligen inte och detta leder mig till tanken om fundamentalismen. 

Jag anser Campings förhållningssätt till Bibeln som fundamentalistiskt i ljuset av att han hävdar att 

Bibeln är ofelbar, att jorden skapades på sex dagar samt att läror om den kroppsliga uppståndelsen 

och Kristi återkomst m.fl. är sanna. Jag anser också, som Geels och Wikström att Campings 

fundamentalistiska tolkningar kan leda, och har redan lett i viss mån, till en polarisering av världen i 

svart och vitt eller gott och ont.
58  

Jag menar att de institutionella kyrkorna, speciellt synder som 

homosexualitet, att inte hålla sabbat, skilsmässor samt olydighet mot Bibeln representerar den 

yttersta ondskan för Camping. Det goda hittar man genom att lyda Bibeln och leva enligt dess lagar, 

helst också genom att lyssna på Family Radio. I mitt tycke tenderar hans förhållningssätt till Bibeln 

och speciellt hans uppenbara motståndsförhållande till de institutionella kyrkorna på att han kan 

vara ute efter en teokratisk (gudsstyrd) stat.
59

 

 
 

Jag ser också influenser från kalvinismen i Campings läror i den meningen att han förespråkar det 

bibliska livet i form av sträng disciplin, arbetsamhet i alla fall vad gäller att sprida evangeliet till 

världen och studera Bibeln. Hans tänkande på läran om den dubbla predestinationen som är 

utmärkande för kalvinismen – att Gud har i förväg bestämt sig för vilka ska frälsas och vilka som 

ska bli evigt förlorade är något som kommer fram i hans texter. Kalvinismen tycks han ha utvecklat 
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till ”Campingitismen” där gäller inte Gamla testamentet som vardagslivets lag utan hela Bibeln som 

är Guds Ord, direkt från Guds mun och den ultimata sanningen. 

 
 

Campings centrala läror hänger strikt ihop med Bibeln; lär dig att läsa Bibeln rätt (på Campings 

vis), lyda den ordagrant, be på rätt sätt, vända ryggen mot synden, utför inga typer av ritualer osv., 

men under de senaste 23 åren har han av någon anledning utvecklat ett verbalt krig mot de 

institutionella kyrkorna inklusive deras tjänstemän och har uppmuntrat folk att överge dem – 

medlemmarna i någon typ av organiserat samfund eller kyrkor blir aldrig frälsta enligt Camping. 

Eftersom domedagen, som han har beräknat infaller den 21 maj 2011, närmar sig samt världens 

undergång fem månader senare. fokuserar hans läror sig för ögonblicket på människans hopp om 

och möjlighet till frälsning. Denna profetia grundar han i sitt eget tycke på noggranna bibelstudier 

men i några kritikers tycke på överdriven fantasi, kabbala, numerologi, allegoriska och felaktiga 

bibeltolkningar m.m. 
60

 
 

Det är svårt att säga om Camping själv verkligen tror på sin domedagsprofetia eller är det en 

täckmantel för att samla ihop mer anhängare, men jag har fått en bild av att ”campingitisternas” och 

i alla fall själva Harold Campings förhållande till apokalyptik är just nu den viktigaste delen av den 

nuvarande religiösa föreställningsvärlden. Hur dessa ”campingitistiska” grupper, deras ideologi, 

världsbild, agerande osv. kommer att se ut i framtiden är omöjligt att förutse, för jag anser som 

Åkerbäck att religiösa världsbilder förändras över tid, är flexibla och föränderliga samt påverkas 

både av sina anhängare och av den omgivning de kommer i kontakt med.
61

 
 

 
 

Enligt Åkerbäck i Heaven’s Gates fall innebar frälsningen en väg bort från en förgänglig värld där 

den mänskliga tillvaron på jorden präglades av kroppsliga begär, där exempelvis sexualiteten lyftes 

fram som en av de stora svagheterna. Kroppsliga begär var ett uttryck för ett falskt medvetande som 

klängde sig fast vid den jordiska kroppen och livet som en människa, en tillvaro som förhindrade 

individen att utvecklas till nästa evolutionära nivå. Detta förhållningssätt beror enligt Åkerbäck på 

att Applewhite och Nettles insåg att de/människorna hade inte sitt ursprung på jorden utan att 

universum var uppdelat i olika nivåer där olika planeter representerade olika nivåer och de två fann 

att de hade sitt ursprung på en annan nivå som var betydligt högre än den mänskliga. Deras uppdrag 

var att visa mänskligheten hur man skulle gå tillväga för att nå dit.
62

 

När det gäller Camping är frälsningen också en väg bort från förgänglig värld där alla typer av 

synder, speciellt homosexualitet, har fått ett destruktivt fotfäste och kyrkorna styrs av Satan. Medan 
 
 
 

60  
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inom Heaven’s Gate uppfattades inte jorden per se som ondskefull tycks Campings uppfattning av 

jorden, människosläktet vara ganska negativ förutom människans rättskänsla. För Camping och 

hans anhängare är frälsningen först och främst vägen bort från världens undergång och annihilation 

trots läran om den dubbla predestinationen. Campings och Family Radios uppdrag tycks vara att 

evangelisera världen. 

 
 

Vad utlovar frälsningen då? För Heaven’s Gate innebar frälsningen inget mindre än ett kliv i den 

evolutionära utvecklingen. Den nästa nivå som eftersträvades, T.E.L.A.H (synonymer till The 

Evolutionary Level Above Human och The Kingdom of Heaven), innebar nästa evolutionära steg, 

steget ovan mänskligheten, att vara en del av kosmos. Här skulle de svagheter som hindrade vanliga 

människor att leva fullständiga och problemfria liv vara övervunna. Med en könlös kropp skulle 

man leva ett perfekt asexuellt liv fritt från svagheter och brister. Inget annat än perfektion utlovades 

och perfektionen föreställdes i form av en silverfärgad kropp, utan kön och med stora likheter med 

rymdvarelser hämtade ur science fiction-genrens galleri av utomjordingar.
63

 
 

Heaven’s Gates evolutionära nivåer kan anses inom ”Campingitismen” vara nivåer som anhängarna 

når med sina bibelstudier och lydnaden mot Guds Ord – stegen till den äkta troende som i sin tur 

leder till förbättrad, kristen livstil  som slutligen kan leda till att den Gudslydiga troende blir en av 

de 200 miljoner frälsta som enligt Camping Gud har bestämt sig för att ta med sig till himlen. Målet 

är att få en ny, återuppväckt själ, bli andligt levande och att få en ny försonad, perfekt kropp, något 

som kan ske endast vid uppryckningen och då leva i evigheten i Guds sällskap, i lycka, glädje, 

harmoni, prakt och salighet. 

 
 

Hur skulle detta mål uppnås? Camping hävdar att vars och ens öde är redan bestämt av Gud. Detta 

leder till en tanke att eftersom enligt Camping, man kan aldrig förlora sin frälsning i efterskott, inte 

heller den frälsning som Gud redan har planerat in
64

, så vad är poängen då att inte synda? Eller 

kanske handlar det om förberedelser till det möjligen väntande himmelriket som var fallet inom 

Heaven’s Gate. 

Inom Heaven’s Gate gällde det att förbereda sig så väl som möjligt. När väl chansen erbjöds att ta 

steget till nästa evolutionära nivå gällde det att befinna sig i ett tillstånd som gjorde att man både var 

redo och hade möjligheten att ta detta kliv. En stor del av förberedelserna bestod i att delta i 

klassens  undervisning  i  vilken  studenterna  fick  ta  del  av  viktig  information  om  hur  världen 

fungerade och hur de kunde undvika att hålla sig fast i den mänskliga existensen. 
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Visst  låter  det  som  ”campingitismen”,  men  inom  Heaven’s  Gate  ingick  ett  antal   andra 

medel/tekniker (Nettles blandade element av kristendom, teosofi, New Age och utomjordingar) som 

inte verkar ingå i ”campingitisternas” liv som exempelvis renande hälsodrycker i kombination med 

fasta, strikta detaljerade regelverk som styrde det dagliga livet och kontakten mellan medlemmarna, 

kläder och frisyrer var desamma för båda kön för att minska påtalighet mellan kön, sexualiteten 

reglerades med strikta regler och för dem som trots det hade problem fanns alternativet att låta sig 

kastreras osv. och som sist förberedelse, kollektivt självmord med hjälp av fenemal, ett lugnande 

medel som intogs tillsammans med alkohol och äppeljuice.
65

 
 

Något så invecklat har jag inte hittat hos ”Campingitismen”, men det som jag anser som en 

nämnvärd  skillnad  från  Heaven’s  Gate  är  synen  på  könsroller  och  sex.  Tydligen  har  Harold 

Camping ingenting emot sex mellan makarna och därmed är det inget hinder att uppnå frälsning.
66

 

Tvärtom, könsroller verkar vara önskvärda om de är de bibliska; mannen är härskare över kvinnan 

och kvinnans plats är absolut inte i predikstolen, inte heller får hon ta en skilsmässa under några 

omständigheter.
67

 

 
 

Religiösa rörelser har funnits genom alla tider. Deras varierande grad slutna, manipulativa läror 

med en stark ledare som får medlemmarna att tro på en enda sanning finns över hela världen. 

Samtida omständigheter, globalt – politiska och ekonomiska problem, naturkatastrofer, kris, 

storolyckor osv. trollar fram det andliga hos människor. Det är väl också så som Frisk skriver att 

många i vår kultur, antagligen också inom den amerikanska kulturen, är besvikna på de företeelser 

som dominerar den moderna kulturen: konsumism, materialism, byråkrati, kapitalism. Folk runt om 

i världen är i olika grad besvikna på samhällets institutioner som kyrka, politik och hälsovård. Frisk 

menar att man känner sig inte hemma i dessa institutioner utan söker något annat, något mer och 

nyreligiositet eller i detta fall ”campingitismen” kan utgöra en slags protest mot det moderna.
68

 
 

Antagligen har själva de apokalyptiska föreställningarna också att göra med ”Campingitismens” 

ökade popularitet för enligt Åkerbäck har apokalyptiska spekulationer tagit fart och intresset för den 

kommande undergången har ökat sedan andra världkriget och utvecklandet av atombomben. Han 

har kommit fram till i sina studier att föreställningen att bibliska profetior är på väg att uppfyllas är 

flitigt återkommande i amerikansk retorik.
69

 

Det  är  också  så  att  en  hel  serie  kristna,  skönlitterära  böcker,  "Left  behind",  handlar  om  just 
 

apokalyps och blev en väldig succé i USA för några år sedan. Så Campings budskap faller i bördig 
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jord.  Expressen  den  18  maj  2011  har  intervjuat  sociologen  John  R  Hall  vid  University  of 

Washington som specialiserat sig på undergångsprofetior genom tiderna och som skrivit boken 

"Apocalypse" angående Campings profetia och han konstaterar att:” Det finns för många en känsla 

av att vi lever i onda tider. Så har det varit i USA ända sedan den 11 september 2001. Lägg sedan 

till den ekonomiska krisen och alla naturkatastroferna.” 
70

 

 
 

En anledning till ”Campingitismens” spridning kan vara dess strikthet, enligt Åkerbäck har strikta 

grupper som kräver mycket engagemang och deltagande av sina medlemmar en bättre möjlighet än 

andra att öka andelen hängivna medlemmar. Medlemmar som upplever en stark tillhörighet och 

som aktivt deltar i gruppens/rörelsens verksamheter kommer att uppleva att alla ansträngningar och 

uppoffringar trots allt ger dem stora fördelar, som exempelvis möjligheten att bli en av de uppryckta 

till himlen.
71 

Jag anser att detta stämmer med ”Campingitismen” i meningen att Campings läror är 
 

strikta och gäller för alla anhängare till punkt och pricka. Jag antar dock att Camping inte har 

fullständig kontroll över alla grupper inom sin rörelse då de är spridda över hela världen. 

 
 

Med allt detta i tankarna plus en överblick på nyheterna om händelserna runt om i världen kan jag 

förstå varför Harold Campings uppmaning till frälsningssökandet och flitig bibelläsning samt hans 

profetior om domedagen och världens undergång faller många i smaken. Dessutom predikar han 

inte med ett stort patos och upphetsning utan tolkar ”bara” Bibeln med en klangfull, lugn röst som i 

sin tur kan vara mer lockande än de där formella gudstjänsterna man brukar vara vana vid. Utöver 

detta har Camping färdiga svar på alla frågor, den enskilda människan behöver inte leta efter svaren 

själv utan bara lyda Campings råd. Detta underlättar antagligen livet för då slipper man tänka samt 

bära ansvaret för sina handlingar. 

 

 

8 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis lyfter jag fram det allra väsentligaste från undersökningen för att svara på mina 

frågor: 

 
 

Vem är mannen bakom profetian om den 21 maj 2011? 

 Harold Egbert Camping, född 1921), verkställande chef på Family Stations Inc., var med sin 

familj livslånga medlemmar i den kristna reformerta kyrkan, Alameda Bible Fellowship där 

Camping tjänstgjorde som äldste och bibellärare fram till 1988, då enligt John S. Torell, 
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evagelist och pastor i RLJC, Resurrection Life of Jesus Church uteslöts han ur församlingen 

pga. att han hade börjat tala om Jesus återkomst 1994. 

 Family  Stations  Inc.(Famly  Radio)  Grundades1958  och  började  sina  sändningar  i  San 

Francisco CA den 4 februari 1959 över radiostationen KEAR FM. Högkvarteret ligger i 

Oakland, Kalifornien. Family Radios nätverk är det nittonde största radionätverket i USA 

och sägs ha ett stort inflytande i Latinamerika och Stillahavsområdet. 

 Fram till 1990-talet samarbetade Family Radio med lokala kyrkor och samfund, men när 

Camping förklarade 1988 att ”kyrkans ålder var över” och att kristna inte skulle vara 

medlemmar i någon av de organiserade kyrkorna eller fira gudstjänst samt utföra ritualer av 

något slag upphörde samarbetet. 

 Harold Camping har skrivit ett 30-tal böcker och häften varav de flesta är tillgängliga 

kostnadsfritt från Family Radio. 

 
 

Vilka är Harold Campings centrala läror och vad grundar de sig på? 
 

  Campings centrala läror hänger strikt ihop med Bibeln, King James Bible; lär dig att läsa 

Bibeln rätt (på Campingsvis), lyda den ordagrant, be rätt, tigga om Guds nåd, hålla sabbaten 

helig, vända ryggen mot synden och överge dina kyrkor och samfund för enligt Camping är 

de institutionella kyrkorna avfallna och invaderade av Satan sedan 1988 och kyrkans era har 

tagit slut 1994. 

  Hans förhållande till religion, till ett kristet liv och Bibeln har kalvinistiska influenser och 

fundamentalistiska drag enligt min uppfattning. 

  Bibelns  verser  bör  studeras  och  tolkas  tredimensionellt:  historiskt,  moraliskt  och/eller 

andligt och utifrån den djupaste, den som avser själva kärnan av hela budskapet; evangelier 

om frälsning, frälsningens karaktär. 

 

 
 

På vad grundar sig hans profetia om Jesu återkomst den 21 maj 2011? 
 

  Med hjälp av ihopsamlade ledtrådar från Bibeln och matematiska beräkningar har Camping 

kommit fram till att Jesu återkomst och den yttersta domen kommer att ske den 21 maj 2011. 

Hans bibliska studier om tid och Jesu återkomst är baserade på cykler av judiska högtids- 

dagar i den hebreiska kalendern, som beskrivs i Gamla Testamentet, månvarvskalendern (1 

månad = 29,53059 dagar) och den gregorianska kalendern (1 år = 365,2425 dagar). 

  Typiskt för Campings profetior anses vara en blandning av kabbala, numerologi och en 

överaktiv fantasi. 
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Vad är hans föreställning om frälsning och hur kan man realisera detta mål? 
 

  Camping lovar inte ens frälsning vad man än gör och därmed en väg till himmelriket utan 

allt sker enligt Guds vilja och nåd och vars och ens öde är redan i förväg bestämt av Gud. 

Målet för den individuella ”campingitisten” är att vara en av de ut-valda som får en ny, 

återuppväckt själ, bli andligt levande och får en ny försonad, perfekt kropp, något som 

endast kan ske vid uppryckning och de får då leva i evigheten i Guds sällskap, i lycka, 

glädje, harmoni, prakt och salighet. 

 

 

Hur skiljer sig ”Campingitismens” frälsningsläror från Heaven’s Gates eller finns det några 

likheter mellan dem? 

 I Heaven’s Gates fall innebar frälsningen en väg bort från en förgänglig värld där den 
 

mänskliga tillvaron på jorden präglades av kroppsliga begär, där exempelvis sexualiteten 

lyftes fram som en av de stora svagheterna medan för Camping är frälsningen först och 

främst vägen bort från världens undergång och annihilation trots läran om den dubbla 

predestinationen, men tydligen har Harold Camping ingenting emot sex mellan makarna och 

därmed är det inget hinder att uppnå frälsning. 

 Camping lovar inte ens frälsning utan allt är redan bestämt av Gud och sker enligt Guds vilja 

och nåd. Däremot för Heaven’s Gate innebar frälsningen inget mindre än ett kliv i den 

evolutionära utvecklingen. Den nästa nivå som eftersträvades innebar nästa evolutionära 

steg, steget ovan mänskligheten, att vara en del av kosmos. 

Heaven’s Gates evolutionära nivåer kan anses inom ”Campingitismen” vara nivåer som 

anhängarna når med sina bibelstudier och lydnaden mot Guds Ord – stegen till den äkta 

troende. 

 Förenklat sagt inom ”Campingitismen” kan man inte nå en plats i himmelriket med hjälp av 

bön, gråt osv. om man inte råkar vara en av de Guds utvalda till frälsning medan inom 

Heaven’s Gate gällde det att förbereda sig så väl som möjligt bl.a. med hjälp av olika typer 

av renande ritualer osv. för att nå den nästa evolutionära nivån. 

 Kollektiv självmord har inte ingått i ”Campingitismen” än så länge så vitt jag vet, men 

Heaven’s Gates medlemmar slutligen begick ett kollektivt självmord med hjälp av fenemal, 

ett lugnande medel som intogs tillsammans med alkohol och äppeljuice. 

 
 

Vad som lockar folk till ”Campingitismen”? 
 

 En orsak till detta är antagligen samtida omständigheter, globalt – politiska och ekonomiska 

problem, naturkatastrofer, kris, storolyckor osv. som trollar fram det andliga hos människor 

samt att folk runt om i världen är i olika grad besvikna på samhällets institutioner som 
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kyrka, politik och hälsovård och ”Campingitismen” kan utgöra ett slags protest mot det 

moderna. 

 Apokalyptiska spekulationer har tagit fart och intresset för den kommande undergången har 

ökat sedan andra världkriget och utvecklandet av atombomben. Det har kommit fram att 

föreställningen att bibliska profetior är på väg att uppfyllas är flitigt återkommande i 

amerikansk retorik 

 Camping predikar inte med ett stort patos och upphetsning utan tolkar ”bara” Bibeln med en 

klangfull, lugn röst som i sin tur kan vara mer lockande än de formella gudstjänster man 

brukar vara van vid. Utöver detta har Camping färdiga svar på alla frågor, som förmodligen 

underlättar livet för många då man undgår att tänka samt bära ansvaret för sina handlingar. 

 En orsak till ”Campingitismens” spridning kan vara dess strikthet vad gäller Campings läror 

för det har visat sig att strikta grupper som kräver mycket engagemang och deltagande av 

sina medlemmar har en bättre möjlighet än andra att öka andelen hängivna medlemmar. 

 En hel serie kristna, skönlitterära böcker, "Left behind", handlar om just apokalyps och blev 

en väldig succé i USA för några år sedan. Så Campings budskap faller i bördig jord. 
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