Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 22/11-11
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR
(Marketplace Movement... 7 Mountains...)

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!
Det här blir ett mycket långt nyhetsbrev...men jag tror att det är viktigt...
(det ser längre ut p.g.a. av att jag har med den engelska texten – för de som hellre vill läsa original texten...)
Motivet med detta nyhetsbrev kommer från Ordspråksboken 24:11-12:
Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Om du
säger: "Vi visste det inte", skulle inte han som prövar hjärtan märka det, skulle inte han som vakar över din
själ veta det? Han skall vedergälla var och en efter hans gärningar. (Folkbibeln)
Eftersom jag ”vet om” det jag kommer att skriva om... så känner jag en hälsosam ”Gudsfruktan” som gör att jag INTE
kan ignorera detta allvarliga ämne... Det har uppdagats för mig och jag känner ansvar att förmedla det!
Sen är det upp till var och en att ta detta på allvar och själva ta ställning...
"If the whole Church goes off into deception, that will in no way excuse us for not following Christ." - Leonard Ravenhill
"Om hela kyrkan förlorar sig i villfarelse, så kommer inte det på något sätt ursäkta oss för att inte följa Kristus."
Men innan jag förmedlar det jag har på mitt hjärta:
Eftersom mina nyhetsbrev oftast handlar om villoläror som infiltrerats in i kristenheten... och eftersom många av oss
har kommit in i ”ett sammanhang” då vi blev födda på nytt och inte då tänkte på eller ifrågasatte om Församlingen vi
kom till förhöll sig Bibliskt eller inte... tyvärr har det missats en hel del på den biten... så vill jag därför rekommendera
en liten bok som heter ”Församlingen – Guds Mirakel” av Sven-Erik Sjölander.
Den är enkel och lättläst och ger Biblisk förklaring om vad Församlingen innebär – klart läsvärd!
Jag tror det är viktigt att vi tar reda på Guds mening med Församlingen och i denna lilla skrift får man en bra början!
Speciellt när vi ser att det på många håll ”drar mot Rom” så känns det ytterst viktigt att vi är insatta i detta. För att inte
nämna om Trosrörelsens tolkningar om ”apostlar” och ”profeter” och hierarki som faktiskt påminner om RKK...
Den lilla boken kan beställas av Sven-Erik Sjölander via tel. 0322-63 87 13, Mobil 0733-42 97 62 eller
E-mail: sven-erik.sjolander@efskyrkan.se
Normalpriset är 75:- men om ni skriver ”Specialpris Karin Janssons Nyhetsbrev” så får ni boken för: 40:- st + porto 24:- = 64:-/st.

Passar även på att rekommendera boken ”Maktkamp” av Stig Andreasson som kan köpas för 59:- + porto:
Maranataförsamlingen 08-98 56 93 eller via formuläret längst ner på denna länk http://maranata.se/media/ballsta-mediacenter-bestall/
I boken ger han bl.a. en hälsosam och Biblisk hållning till själavård... Här är ett ”smakprov från sidan 158:
En del s.k. "andlig krigföring" i vår tid består faktiskt i att försöka driva ut demoner ur domäner, dit de aldrig haft tillträde. Fienden har ingenting emot
denna form av skenkrig. Det hela gagnar snarare hans syften. Samtidigt som det givetvis tillfredsställer den typ av "själavårdare", som
älskar att vara omgivna av människor, som lever i full beroendeställning till dem och deras förmåga att befria dem från allt som plågar dem.
Så hamnar man i en osund "låtsas-karismatisk".
--Och det är sant att en själavårdare och lärare kan göra mycken skada i själarnas värld utan att vara direkt illasinnad. Har han en felaktig
grundsyn i väsentliga frågor och saknar han ödmjukhetens tjänardräkt kan han skövla Guds vingård. Medan skadegörelsen pågår som värst
tror han sig göra en strålande insats i Guds rike. För han är givetvis blind för sin egen villfarelse...

Vill även säga ett STORT TACK till Majlis Seppänen som har hjälp mig att rätta mycket av min ”SvEngelska”
översättning nedan och bifogade PDF. Hon har även översatt en del artiklar och hon har varit till stort stöd i att
komma med synpunkter som varit viktiga och tipsat om länkar!
När det är stora bokstäver – där man i svenska normalt inte har det – så är det jag som ”trilskas” med att stava så som
det står i originaltexten... trots att Majlis har sagt till mig att det inte är ”enligt skrivreglerna”!
Gud välsigne henne som har tålamod med mig! Och må Han välsigna henne för all tid hon lagt ner på översättning!
Om det trots allt förekommer SvEngelska meningar – så har jag missat att få Majlis korreturläsning i det stycket...sorry!

Majlis föreslog att nämna när det gäller översättningen så har man här i Sverige börjat använda ordet "näringsliv" för
”business”...en del kallar det näringsliv i stället för affärsverksamhet...
Och ”Seven Mountains” kallas av en del för ”Sju Kullar”, ”Sju Sinnes-formare” och ”Sju Pelare” istället för "Sju Berg"...
...ja, det blir lite olika översättningar i detta nyhetsbrev – MEN den som har öron att höra med och ögon att se med
förstår vad som är på gång...
Sju Berg är vad "upphovsmännen" skriver, och det är också vad Guds Ord säger i Uppenbarelseboken 17, vers 9:
Och här är det sinne, som har visdom. De sju huvudena är sju berg, som kvinnan sitter på,
och de är sju kungar.
(Reformationsbiblen)
Lägg märke till att det står ”sju berg”! Det är alldeles säkert inte en slump... Vi ser nu i våra dagar strävanden att inta
de ”7 bergen” – det är en strategi – SE KOPPLINGEN!
Nu till det som ligger på mitt hjärta:
I det sista nyhetsbrevet om ”Sommarkonferenser 2011” kom jag in på ”7 Mountains” = 7 Berg...
Sommarkonferenser 2011 Del 4 >> 22/7

(Se sidorna 23-27)

Eftersom det är just detta jag kommer att skriva om, så tål det en upprepning...
Här kommer utdrag från ovanstående länk - sid 25 och framåt: (Jag kan ha lagt till någon kommentar...)
http://wagnerleadership.org/live/course_desc_template_live_EL700.htm - EL700 Current Topics for Kingdom Advance
Instructor: Dr. C. Peter Wagner
Course Description: In this new course, Dr. Wagner will cover six topics for the first time in WLI. Students will explore a broad variety
of subjects that include: The Kingdom of God, Heavenly Footprints along the Pathway to Reformation, The Second Apostolic Age,
7 Mountains - 7 Cultures, God Has an Open Mind, and Dominion Eschatology. Taught in Dr. Wagner's interactive style, this elective
WLI course is an excellent opportunity for all students and Kingdom ministers to draw on his vast experience and insight.
Training Units: 4 (3 day) Date: October 21-22, 2010 7-10 pm - Date: October 23, 2010 9am-5pm
Course Cost: $200.00 Student, $225.00 Audit
EL700 Aktuella Ämnen för Kingdom Advance (Kungariket Avancerat)
Instruktör: Dr C. Peter Wagner
Kursbeskrivning: I denna nya kurs, kommer Dr Wagner omfatta sex ämnen för första gången i WLI. (KJ: WLI = Wagner Leadership Institute)
Eleverna kommer att undersöka ett brett urval av ämnen som inkluderar: Guds Kungarike, Himmelska Fotspår längs Vägen till
Reformation, Den Andra Apostoliska Tidsåldern,
7 Berg - 7 kulturer, Gud har ett Öppet Sinne, och Herradömes Eskatologi. Undervisade i Dr Wagners interaktiva stil, är denna valbara WLI
kursen ett utmärkt tillfälle för alla studenter och Kungarikes pastorer att dra nytta av hans stora erfarenhet och insikt.
Utbildnings Enheter: 4 (3 dag) Datum: October 21-22, 2010 70-10 pm - Datum: 23 oktober, 2010 från 09:00 till 17:00
Kurs Kostnad: $200.00 Student, $225.00 Ljud
http://wagnerleadership.org/live/course_desc_template_live_pp700.htm - PP700 Exploring the Nature and Gift of Dreams
Instructor: Dr. James Goll
Course Description: Exploring the Nature and Gift of Dreams equips you for a greater understanding of the language of dreams,
and grounds you in the Word of God concerning dreams and how to interpret them. This key to unlocking your gift of dreams
explores: Cultivating a culture for television, Dream drainers, Dream busters, Why God seems silent and How to cultivate the
realm of prophetic in your life. Go exploring today for the dream language that is uniquely yours -- a gift from your heavenly
Father.
Training Units: 4 (3 day) Date: Sept. 16-17 7-10 pm - Date: Sept. 18 9 am-5 pm
Course Cost: $200.00 Student, $225.00 Audit
PP700 Utforska Naturen och Gåvan av Drömmar
Instruktör: Dr James Goll
Kursbeskrivning: Utforska Naturen och Gåvan av Drömmar utrustar dig för en större förståelse för språket i drömmar, och grundar dig i Guds Ord
angående drömmar och hur man ska tolka dem. Denna nyckel för att låsa upp din gåva av drömmar utforskar: Kultivera en kultur för television,
Dröm dränerare, Dröm Busters (Fångare), Varför Gud verkar tyst och Hur man kultiverar den profetiska sfären i ditt liv. Gå på upptäcktsfärd idag
för drömspråket som är unik för dig - - en gåva från din himmelske Fader.
Utbildning Enheter: 4 (3 dag) Datum: 16-17 september 70-10 pm - Datum: 18 september 09:00 till 17:00
Kurs Kostnad: $200.00 Student, $225.00 Ljud

I en av konferenserna/kurserna som fanns i ovanstående länk så nämns det om “seven mountains” (”sju berg”)…
The Seven Mountain Mandate - Johnny Enlow

Det nämns även ovan under C. Peter Wagner...
Jag tyckte att det verkade bekant...hade precis läst en artikel om Katolske Mystikern Thomas Merton ur
The Georgia Bulletin - The Newspaper of the Catholic archdiocese of Atlanta, June 23, 2011 - Vol. 49, No. 13
”Merton’s Classic Stills Speaks To Disengaged Youth”
Georgia Bulletin - Det Katolska Ärkestiftets Tidning i Atlanta, den 23 juni, 2011 - Vol. 49, nr 13

”Mertons Klassiker Talar Fortfarande Till Frigjorda/Frikopplade Ungdomar”
Där upphöjde de hans bok : ”The Seven Mountain Storey – An Autobiography of Faith”
Jag tyckte att det verkade intressant det där om “seven mountains” = “sju berg”
Sökte lite för att se vad det kan innebära:
http://www.reclaim7mountains.com/ - Reclaim 7 Mountains of Culture - Återvinna 7 Berg av Kultur
http://www.youtube.com/watch?v=wQtB-AF41p8&feature=player_embedded - There are 7 Mountains of Influence in Culture Det finns 7 Berg som påverkar Kulturen
http://www.the7mountains.com/ - 7 Mountains - Fulfilling Your God Given Assignment
The 7 mountains are 7 sectors in society that mold the way we think, that is our culture is shaped by these spheres or
mountains. Society is changed/transformed through all 7 mountains.
Business, Government, Family, Church, Education, Media and Entertainment/Arts.
7 Berg - Uppfyll Ditt Gudgivna Uppdrag
De 7 bergen är 7 sektorer i samhället som formar vårt sätt att tänka, det är vår kultur som formas av dessa områden
eller berg. Samhället förändras/transformeras genom alla 7 bergen.
Företag, Myndigheter, Familj, Kyrka, Utbildning, Media och Underhållning/Konst.
Där finns också en video till höger med titeln: “Reclaim 7 Mountains of Culture” (”Återvinn 7 Berg av Kultur”)
De gör också reklam för Bill Johnsons bok: http://www.the7mountains.com/tag/god/ - Strengthen Yourself In The
Lord – Bill Johnson - Posted by admin on April 27, 2010
Stärk dig själv i Herren - Bill Johnson - Inlagd av admin den 27 April, 2010
http://kingthunder.wordpress.com/2007/09/05/7-mountains/ - 7 Mountains 7 Berg
Here are the Seven Mountains or Mind Molders:
Här är de Sju Bergen eller Sinnes Formare:
1. Spirituality and Church
2. Family
3. Education
4. Government and Law
5. Media and Communication
6. Arts and Entertainment
7. Business and Finance

1. Andlighet och Kyrka
2. Familj
3. Utbildning
4. Regering och Lag
5. Media och Kommunikation
6. Konst och Underhållning
7. Företag och Finans

http://7mountainstrategy.com/blog/7_mountain_strategy/ - The 7 Mountain Strategy
In this inspiring message, Rich Carey provides an overview of the 7 Mountains and summarizes the strongholds which
hold each mountain, a brief strategy for bringing the Kingdom to each mountain, and offers insight as to what each
mountain will look like once the Kingdom has been established on that mountain.
7 Bergs Strategin
I detta inspirerande budskap, ger Rich Carey en översikt över de 7 Bergen och sammanfattar de fästen som håller varje
berg, en kort strategi för att föra Kungariket till varje berg, och ger en inblick om hur varje berg kommer att se ut när
Kungariket har etablerats på det berget.
http://retakeyourcity.com/mountains.html - Retake Your City
Återta Din Stad
What are the 7 Mountains?
Vilka är de 7 Bergen?
In 1975 Bill Bright, founder of Campus Crusade, and Loren Cunningham, founder of Youth With a Mission, had lunch
together. God simultaneously gave each of them a message to give to the other: “The culture is shaped by seven mindmolders or mountains in society. If we can influence each of these areas for Christ, we will win the culture of our

nation.”
År 1975 åt Bill Bright, grundaren av Campus Crusade, och Loren Cunningham, grundare av Ungdom Med Uppgift (KJ:
UMU...1 av 8 baser i Sverige: http://www.ywamrestenas.se/index.php?id=home&L=1), lunch tillsammans. Gud gav samtidigt var och
en av dem ett budskap att ge till den andra: "Kulturen är formad av sju sinnes-formare eller berg i samhället. Om vi
kan påverka varje av dessa områden för Kristus, så kommer vi att vinna kulturen i vår nation."
These 7 mountains are:
1. Media Mountain
2. Government Mountain
3. Education Mountain
4. Business Mountain
5. Church Mountain
6. Arts and Entertainment Mountain
7.Family Mountain

Dessa 7 berg är:
1. Media Berg
2. Regerings Berg
3. Utbildnings Berg
4. Affärs Berg
5. Kyrk Berg
6. Konst och Underhållnings Berg
7.Familje Berg

Det finns många fler artiklar om “7 Mountains” (7 Berg):
http://www.reclaim7mountains.com/pages.asp?pageid=64123 - Reclaiming The 7 Mountains of Culture
http://7mountainscoaching.com/ - 7 MountainsCoaching.com - Reclaiming The 7 Mountains That Shape Culture
http://www.thekingdomkeys.com/7-mountains/ - The Kingdom Keyes - 7 Mountains - Reclaim the 7 Mountains of Culture

Här finns också en video som berättar om hur “7 Mountains” kom till…
http://www.thefathersblessing.net/7-mountains/ - The Father’s Blessing

Det finns även på FaceBook: http://www.facebook.com/pages/7-Mountain-Strategy/76249567134 - 7 M Stragegy – 7 Mountain Strategy
Nedan är bra artiklar som varnar för denna lära om “7 Mountains” (7 Berg):
http://herescope.blogspot.com/2010/06/seven-mountains.html - Thursday, June 24, 2010 - Seven Mountains
http://pjmiller.wordpress.com/2009/02/20/usaa-7-mountains-dutch-sheets/ - USAA, 7 Mountains, Dutch Sheets
February 20, 2009 by pjmiller
Dutch Sheets sent out 3 newsletters today from the USAA, (U.S. Apostolic Alliance) and I want to share a few portions of them with you, along
with a couple links concerning the ‘Reclaiming The 7 Mountains’ teachings.
--Some of the proponents of the false teachings known as ‘Reclaiming the 7 Mountains’, recently held a conference, February 6- 8th, 2009 –
Atlanta: Change Agents Gather in Atlanta, GA USA to Consider Culture Changing Strategies.
--You’ll see from this ad which appeared at the Elijah List, they were targeting the youth:
--The core teachings of “Reclaiming 7 Mountains” is known as “The Dominion Process”:

Dutch Sheets skickade ut 3 nyhetsbrev idag från USAA, (U.S. Apostoliska Alliansen) och jag vill dela några delar av
dem med er, tillsammans med ett par länkar angående lärorna om att ’’Återta De 7 Bergen’.
--Några av förespråkarna för de falska lärorna som kallas "Återta de 7 Bergen", höll nyligen en konferens den 6-8
februari, 2009 - Atlanta: Förändrings Agenter/Representanter Samlas i Atlanta, GA USA för att Överlägga Kultur
Förändrings Strategier.
--Du kommer att se från denna annons som publicerades på Elijah List, att de riktade sig till ungdomar:
--Kärnlärorna i att "Återta 7 Berg" är känd som "The Dominion Process" (”Herradömes Processen”):
- The Seven Apostolic
Spheres, Seven Mountains, Seven Gates of Society - De Sju Apostoliska Områdena, Sju Berg, Sju Samhälls Portar
Ja, detta är bara ett fåtal av de 188,000,000 länkar som fanns den 17 juli, 2011 när jag sökte ”7 mountains” på Bings
sökmotor...
http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2009/04/04/the-seven-apostolic-spheres-seven-mountains-seven-gates-of-society/

Man kan då undra om dessa herrar som så starkt promotar denna lära har läst Thomas Mertons bok ...???
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Seven_Storey_Mountain - The Seven Storey Mountain
http://www.learnoutloud.com/Catalog/Religion-and-Spirituality/Religious-Figures/The-Seven-Storey-Mountain/20770 - The Seven Storey Mountain on Audio Download
http://www.slideshare.net/nathansmith/7-storey-mountain - Slideshow - overview and synposis
Ja, jag vet faktiskt inte eftersom jag inte läst Mertons bok...för att se om han kom med denna läran...han som var i
kloster i 27 år...
I vilket fall så var det intressant att lära sig om denna ”7 Bergs”-läran... Det var nytt för mig i alla fall!
.....................................................................................................
Slut utdrag från Sommarkonferenser 2011 Del 4.

Ovan läste vi att Loren Cunningham, tillsammans med Bill Bright, startade det här med sju ”sinnes-formare” eller
”berg” i samhället...http://retakeyourcity.com/mountains.html
År 1975 åt Bill Bright, grundaren av Campus Crusade, och Loren Cunningham, grundare av Ungdom Med Uppgift, lunch tillsammans.
Gud gav samtidigt var och en av dem ett budskap att ge till den andra: "Kulturen är formad av sju sinnes-formare eller berg i
samhället. Om vi kan påverka varje av dessa områden för Kristus, så kommer vi att vinna kulturen i vår nation."

Det är med andra ord Loren Cunningham och Bill Bright som är ”grundarna” till dagens 7 Bergsstrategier!!!
Och Gud får ”skulden” som vanligt...då de påstår att det var Han som gav dem budskapet...
Missa inte videon som berättar hur “7 Bergen” kom till…den finns med på flera av ovan länkar...
Här kommer svensk översättning från en av dem – där även Francis Schaeffer nämns som ”grundare”:
http://www.youtube.com/watch?v=wQtB-AF41p8&feature=player_embedded#! - Reclaim 7 Mountains of Culture
Återvinn Kulturens 7 Berg
Over 30 years ago... God gave three men a vision För mer än 30 år sedan ... gav Gud tre män en vision
Loren Cunningham - Founder of YWAM
Grundare av UMU
Bill Bright – Founder of Campus Crusade
Grundare av Campus Crusade
Francis Schaeffer - Theologian and Founder of L'Abri Teolog och Grundare av L'Abri
The vision was a description on how to advance the Kingdom of God in this generation.
Visionen var en beskrivning om hur man avancerar Guds Rike i denna generation.
Loren Cunningham: "It was August 1975...and the Lord had given me that day a list of things that I had never thought about before.
He said this is the way to reach America and nations for God."
Loren Cunningham: "Det var augusti 1975...och Herren hade den dagen gett mig en lista över saker som jag aldrig hade tänkt på
tidigare. Han sade att detta är sättet att nå Amerika och nationer för Gud. "
In every city of the world, an unseen battle rages for dominion over God's creation and the souls of people. This battle is fought on seven
strategic fronts, looming like mountains over the culture to shape and influence its destiny. Over the years, the church slowly retreated
from its place of influence of these mountains leaving a void now filled with darkness.When we lose our influence; we lose the culture
and when we lose the culture; we fail to advance the Kingdom of God.And now a generation stands in desperate need...
It's time to fight for them and take back these mountains of influence.
I varje stad i världen, rasar en osynlig kamp för herravälde över Guds skapelse och själar av människor. Denna kamp utkämpas på sju
strategiska fronter, som framträder som berg över kulturen för att forma och påverka sitt öde. Under åren har Kyrkan långsamt dragit
sig tillbaka från sin plats av påverkan på dessa berg och lämnar ett tomrum som nu är fyllt med mörker.När vi förlorar vårt inflytande;
så förlorar vi kulturen och när vi förlorar kulturen; så misslyckas vi med att avancera Guds Rike. Och nu står en generation i desperat
behov... Det är dags att strida för dem och ta tillbaka dessa berg av inflytande.
The Mountain of Government - where evil is either restraint or endorsed
Regerings Berget - där ondskan antingen är inskränkt eller godkänd
The Mountain of Education - where truths or lies about God and His creation are taught
Utbildnings Berget - där sanningar eller lögner om Gud och Hans skapelse undervisas
The Mountain of Media - where information is interpreted through the lens of good or evil
Media Berget - där information tolkas genom linsen på gott eller ont
The Mountain of Arts and Entertainment - where values and virtue are celebrated or distorted
Konst och Underhållnings Berget - där värderingar och dygder firas eller förvrängs

The Mountain of Religion - where people worship God in Spirit and Truth or settle for a religious ritual
Religions Berget - där folk tillber Gud i Ande och Sanning, eller nöjer sig med en religiös ritual
The Mountain of Family - where either the blessing or a curse is passed on to successive generations
Familje Berget - där antingen välsignelsen eller en förbannelse förs vidare till efterföljande generationer
And the ONE MOUNTAIN they all depend on - the Mountain that fuels and funds all the other Mountains:
Och DET BERG de alla är beroende av - Berget som ger bränsle/driver på och finansierar alla andra Bergen:
The Mountain of Business - where people build for the glory of God or the glory of man. Where resources are consecrated for the
Kingdom of God or captured for the power of darkness. Those who lead this Mountain control what influences our culture.The last 50
years, you've seen the most rapid moral decline in history. The culture we inherited from our forefathers is disintegrating before our
eyes. What kind of world are we leaving for our children and grandchildren? As long as the Business Mountain is held by enemies of the
Gospel; funding for the other Mountains will always be constrained and any efforts to advance the Kingdom of God will be hindered.
Affärs (Näringslivs) Berget - där människor bygger för Guds ära eller människans ära. När resurserna är helgade för Guds Rike eller
tillfångatagna för mörkrets makter. De som leder detta Berg styr vad som påverkar vår kultur. Under de senaste 50 åren, har du sett det
snabbaste moraliska förfallet i historien. Den kultur som vi ärvde av våra förfäder vittrar sönder inför våra ögon. Vilken sorts värld
lämnar vi till våra barn och barnbarn?Så länge som Affärs (Näringslivs) Berget är intaget av fiender till Evangeliet; så kommer
finansiering för de andra Bergen alltid att vara begränsad och alla ansträngningar att avancera Guds Rike kommer att hindras.
Imagine; God's people reclaiming their Cities and Government, in the Arts and Entertainment, in the Media, in Education, in the Family,
in Religious Influence, but only limited by their imagination and not by a lack of finances... It's possible, but first we must take back the
Mountain of Business! God's move to take this Mountain back has already begun... Thousands and thousands of Business Leaders (Zig
Ziglar) in every major city across the nation are filling arenas to learn from Business Leaders (Peter Lowe) and hear the Gospel of Christ.
Tänk dig; Guds folk återtar sina Städer och Regeringar, inom Konst och Underhållning, inom Media, inom Utbildning, inom Familjen,
inom Religiös Påverkan, utan endast begränsade av deras fantasi och inte av en brist på finanser... Det är möjligt, men först måste vi ta
tillbaka Affärs (Näringslivs) Berget! Guds drag att ta tillbaka detta Berg har redan börjat ... Tusentals och åter tusentals Affärs Ledare
(Zig Ziglar) i varje större stad över nationen fyller arenor för att lära från Affärs Ledare (Peter Lowe) och höra Kristi Evangelium.

(KJ: I videon kan man läsa namnet ”Zig Ziglar” - http://www.ziglar.com/ - http://www.ziglar.com/aboutus.html
The Ziglar Way—a philosophy is born
The personal and professional development strategies you discover through Ziglar are all built on or related to
a basic philosophy. A philosophy developed by Zig Ziglar more than 50 years ago.
A World War II veteran who grew up poor in Yazoo City, Mississippi, Zig worked in a succession of sales companies
early in life. As his sales skills grew so did his interest in motivational speaking. During speeches, his messages of
hope, encouragement and faith showcased his way of life—forming the Ziglar Way.
Ziglar Vägen – en filosofi är född
De personliga och professionella utvecklingsstrategier du upptäcker genom Ziglar är alla byggda på eller är relaterade
till en grundläggande filosofi. En filosofi som utvecklats av Zig Ziglar för mer än 50 år sedan.
Zig, en veteran från andra världskriget som växte upp fattigt i Yazoo City, Mississippi, arbetade i en rad av säljbolag
tidigt i livet. Då hans säljförmåga växte så gjorde även hans intresse för inspirationsföreläsningar. Under anföranden,
demonstrerar hans budskap om hopp, uppmuntran och tro hans sätt att leva - som bildar Ziglar Vägen.

Ziglars Väg… INTE GUDS VÄG! Och från denne skulle kristna lära sig att avancera Guds Rike!!! NEJ TACK!
Man kunde även läsa namnet ”Pete Lowe” - http://www.getmotivatedseminars.com/ - http://www.getmotivated.com/
Dessa båda är ”Motivations- /Inspirationstalare” – detta är Världens Sätt!
Fortsättning svensk översättning från videon:
90% of people working in the Market Place believe in God
90% av de personer som arbetar i Market Place tror på Gud
78% Believe Spirituality & Business Mix
78% Tror att Andlighet & Affärer (Näringsliv) kan Blandas/Förenas
70% say that because of their faith they Find Meaning & Purpose in Life
70% säger att på grund av deras tro så Hittar de Mening och Syftel i Livet
There are over 56 Million Bible Believing Christians working in the Market Place
Det finns över 56 miljoner Bibel Troende kristna som arbetar på Marketplatsen

A vast army of God waiting to be truly engaged in the battle, yet this strategic army and battlefront has largely been left
ignored by the Church.
En stor Guds armé väntar på att bli riktigt engagerade i striden, men denna strategiska armé och stridsfront har till stor del
ignorerats av kyrkan.
More than 90% of the church memebers do not feel they are being equipped or trained by the church to apply Biblical faith
in their day to day life.
Mer än 90% av kyrkomedlemmar känner inte att de blir utrustade eller utbildade av kyrkan till att tillämpa Biblisk tron i deras
dagliga liv.
Os Hillman

Faith and Work Leader, Author & Speaker Tro och Arbets Ledare, Författare & Talare
"The Business Mountain is strategic because that is the place of influence.
When you look at culture; so much of culture is defined of what happens in business."
" Affärs (Näringslivs) Berget är strategisk eftersom det är platsen för inflytande.
När du ser på kultur; så mycket av kultur definieras av vad som händer på arbetsmarknaden/i näringslivet".

Cunningham

"If we would use the wealth of the world to bless the world.
And bless it, not only to distribute to the needy that which they need."
"Om vi skulle använda världens rikedom för att välsigna världen.
Och välsigna det, inte bara att dela ut till de behövande det som de behöver. "

Os Hillman

"When you bring economy and economic benefit to a nation or a culture; then you have influence in that culture."
"När du tar ekonomin och den ekonomiska fördelen till en nation eller en kultur; då har du inflytande i den kulturen."

Cunningham

"People as they transform, who will transform all these spheres of society."
"När människor förvandlas, kommer de att förvandla alla dessa sfärer/områden i samhället."

It is time to reclaim the Seven Mountains and bring the light of God back into our culture!
Det är dags att återta de Sju Bergen och föra tillbaka Guds ljus till vår kultur!
www.Reclaim7Mountains.com

/

Video courtesy of

Video med tillstånd av www.spireschoolofusiness.com

/

www.soteriaproductions.com

MIN BIBEL GÖR DET SÅ MYCKET LÄTTARE = PROKLAMERA KRISIT EVANGELIUM TILL VAR OCH EN!
I vilket fall som helst, jag trodde att det var nog om ”berg” för min del...
Men den 12 augusti läste jag ett e-mail som skickats ut från Charisma Magazine samma dag, där de annonserade om
Os Hillamans bok Change Agent (ungefär översättning ”Förändrings Agent”) se kopia på e-mail i sin helhet längst ned i
detta brev.
“As Christians we are called to be change agents. If people are being changed,
society and culture will be changed as well. Os Hillman does a great job of
showing us how.”
—David Green, CEO, Hobby Lobby
"Som kristna är vi kallade att vara förändringsagenter. Om människor förändras,
så kommer samhälle och kultur att förändras också. Os Hillman gör ett bra jobb
att visa oss hur."
-David Green, VD, Hobby Lobby

Engage your passion to be the
one that makes a difference.
Os Hillman explains the process God uses to raise up His change agents in culture, demonstrated in biblical leaders like
David, Daniel, Esther, and Moses. With details from his own experiences and profiles of modern-day change agents,
Hillman shows how you too can have greater influence no matter what your age or status in life.

Ta din passion i anspråk för att vara
den som gör skillnad.
Os Hillman förklarar processen Gud använder för att resa upp Sina förändringsagenter i kultur, demonstrerat i bibliska
ledare som David, Daniel, Ester, och Moses. Med detaljer från sina egna erfarenheter och förändringsagent- profiler av

i dag, visar Hillman hur du också kan få större inflytande oavsett din ålder eller status i livet.
Videon intill boken ovan kan ses här: http://www.vimeo.com/27536276
Change Agent Book: What's Inside by Os Hillman Förändrings Agent Boken: Vad finns inuti med Os Hillman
Check out this video with Os Hillman on what inside "Change Agent - Engaging your passion to be the one who makes a
difference!" Listen as Os describes the relevancy of this book for the current times in which we live, what God is saying
in the midst of these times, why he believes in us to be "Change Agents" to impact culture, and the strategy Os believes
God wants to use to shift culture in a godly direction.
Kolla in den här videon med Os Hillman om vad som finns i "Change Agent – Ta i anspråk din passion att vara den som
gör skillnad!" Lyssna då Os beskriver relevansen av denna bok för den aktuella tiden som vi lever i, vad Gud säger mitt i
dessa tider, varför han tror på oss att vara "Förändrings Agenter" att påverka kultur, och den strategi Os tror Gud vill
använda för att skifta kultur i en gudfruktig riktning.
Detta är vad Os Hillman säger på videon:
Hi, Os here again.
I want to tell you a little bit about why I wrote the book; Change Agent and what you're going to find as you read it. You know we've
been in precedented times of change in our own nation the last couple of years and I believe these changes are not always good, you
know, many of you have gone through major adversity in your life and trying to make sense of that adversity.
Hej, Os här igen.
Jag vill berätta lite om varför jag skrev boken; Förändrings Agent och vad du kommer att upptäcka när du läser den. Ni vet att vi har
varit i föregående tider av förändringar i vår egen nation de senaste åren och jag tror att dessa förändringar inte alltid är bra, ni vet,
många av er har genomgått stora motgångar i era liv och försöker hitta meningen med den motgången.
Well, I believe that God has a process for every person that He allows to be a Change Agent and so over the last several years I've been
doing a study on leaders in the Bible and the processes God uses to make them the Change Agents they were. And I found that the same
processes are in existence for those who are making major changes in our nation today, in a good way as Kingdom Market Place People.
And so, the book is divided into three sections;
Nå, jag tror att Gud har en process för varje person som Han tillåter att bli en Förändrings Agent och så under de senaste åren har jag
gjort en studie om ledarna i Bibeln och de processer som Gud använder för att göra dem till de Förändrings Agenter de var. Och jag fann
att samma processer existerar för dem som gör stora förändringar i vår nation i dag, på ett bra sätt som Kungarike Marknadsplats
Människor. Och så är boken indelad i tre sektioner;
The first deals with "How have we been losing culture?" and there are three primary reasons, I believe we can say, we've been losing
culture for these specific reasons.
Den första handlar om "Hur har vi förlorat kultur?" och det finns tre huvudsakliga anledningar, tror jag vi kan säga, som vi har förlora
kultur för dessa specifika skäl.
The second section deals with "The 6 Stages of the Call of a Change Agent". I discovered that the 6 Stages are:
One: Recruitment - God often recruits us through many times a crisis in our life.
And number two is Character Development - we often go through a process of Character Development just like Joseph went through.
And then three is Isolation - many times we're thrusted to a season of isolation like David was in the cave of Adullam
And then, number four is The Cross - ultimately; God wants all of us and that means He takes us through a process really to come to the
Cross.
And then the fifth stage is The Problem Solving Stage - you see; I believe the culture is changed when we, as believers in the Market
Place, begin to solve cultural problems and of course this is what Jesus did, wasn't it? He met someone and He solved the problem in
their life.
And then number six is the Network Phase - I believe that God causes us to work with others in order to fulfill purposes on the earth. We
don't do it by ourselves, we're not individual lone rangers. He often require us to work with others, to leverage what we're doing.
Det andra avsnittet handlar om "De 6 Faserna av Kallelsen för en Förändrings Agent". Jag upptäckte att de sex faserna är:
Ett: Rekrytering - Gud rekryterar oss ofta många gånger genom en kris i våra liv.
Och nummer två är Karaktärsutveckling - vi går ofta igenom en process av Karaktärsutveckling precis som Josef gick igenom.
Och sedan är tre Isolering - många gånger knuffas vi till en period av isolering liksom David var i Adullams grotta (KJ: 1 Sam 22)
Och sedan, nummer fyra är Korset - i slutändan; Gud vill ha allt av oss och det innebär att Han tar oss genom en process för att
verkligen komma till korset.
Och sedan är den femte fasen Problemlösningsfasen - du förstår; jag tror att kulturen ändras när vi, som troende på Marknadsplatsen,
börjar lösa kulturella problem och detta är naturligtvis vad Jesus gjorde, eller hur? Han träffade någon och Han löste problemet i deras
liv.
Och så nummer sex är Nätverksfasen - Jag tror att Gud får oss att samarbeta med andra för att uppfylla syften på jorden. Vi gör det
inte av oss själva, vi är inte enskilda ensamma vandringsmän. Han kräver ofta av oss att arbeta med andra, för att ha inflytande över
vad vi gör.
The third section of the book deals with "The 7 Cultural Mountains" and these are the areas that I believe have the most influence in
culture. They define what we believe about culture. These 7 Cultural Mountains are Business, Government, Arts and Entertainment,

Media, Education, the Family and the Church and often that would include Religion Mountain because many religions have a major
influence on culture. And so these 7 Cultural Mountains are what define culture and so I talk about, you know, where we are - each one
of these Mountains - what we have to do to have a greater influence, because what we have discovered is that it only takes 3-5% of
people operating at the top of a cultural mountain to actually shift that mountain.
Den tredje delen av boken handlar om "De 7 Kulturella Bergen" och det är dessa områden som jag tror har störstInflytande på kulturen.
De definierar vad vi tror om kultur. Dessa 7 Kulturella Berg är Företag/Näringsliv, Regering, Konst och Underhållning, Media, Utbildning,
Familjen och Kyrkan och ofta skulle det innefatta Religions Berg eftersom många religioner har ett stort inflytande på kultur. Och så är
dessa 7 Kulturella Berg är vad som definierar kultur och så talar jag om, du vet, var vi är - var och en av dessa Berg - vad vi måste göra
för att få ett större inflytande, eftersom det vi har upptäckt är att det bara tar 3-5% av människor som verkar/arbetar på toppen av ett
kulturellt berg för att faktiskt förändra det berget.
And then we talk about "what does it look like if we are successful?". So I believe this book will be an encouragement and a strategic
plan for you and other Market Place Leaders to understand how we can have greater influence in our culture.
God Bless.
Och så vi talar om "Hur ser det ut om vi är framgångsrika?". Så jag tror att denna bok kommer att bli en uppmuntran och en strategisk
plan för dig och andra Marknadsplatsledare för att förstå hur vi kan få större inflytande på vår kultur.
Guds Välsignelse.
Change Agent: Engaging your passion to be the one who makes a difference
Förändrings Agent: Ta i anspråk din passion att vara den som gör skillnad

Definition av “marketplace” enligt The Free Dictionary http://www.thefreedictionary.com/marketplace:
mar·ket·place
1. An open area or square in a town where a public market or sale is set up.
2. The world of business and commerce.
3. A situation or place in which values, opinions, and ideas are put forward for debate or recognition: a
marketplace for new ideas; the literary marketplace.
marknadsplats
1. Ett öppet område eller torget i en stad där en offentlig marknad eller försäljning är upprättad.
2. Näringslivet och handel.
3. En situation eller plats vars värden, åsikter och idéer läggs fram för debatt eller erkännande:
en marknadsplats för nya idéer; den litterära marknaden.
Intressant!
Ja, detta e-mail från Charisma Magazine fick min uppmärksamhet och jag blev mer än nyfiken... jag började söka och
fann en hel del... så jag påbörjade ett nytt nyhetsbrev och hade redan 12 sidor fulla samma dag, trots att jag då
fortfarande höll på med nyhetsbrevet om OAS... (Oasmöte - tillämpning som liknar Eukaristisk tillbedjan >> 28/8 )
Jag började naturligtvis söka om författaren – för att ta reda på vem Os Hillman är...
Här är en länk till ännu en bok han skrivit där man kan förhandsläsa några kapitel ur boken...
http://books.google.com/books?id=udYymBA4_cMC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Os+Hillman+apostolic&source=bl&ots=lOCBsk89Gh&sig=C_P3HME_lJDUcL2dOJZZq4pZncA&hl=sv&ei=D8FITpbZEs2SswbM8bWjBw&sa=X&oi
=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=Os%20Hillman%20apostolic&f=false

The 9 to 5 window av Os Hillman

Det 9:e till 5:e fönstret

Man kan även läsa förord av bl.a.:
Andria Hall - författare till boken THE WALK AT WORK: SEVEN STEPS TO SPIRITUAL SUCCESS ON THE JOB
VANDRINGEN PÅ JOBBET: SJU STEG TILL ANDLIG FRAMGÅNG PÅ JOBBET
Dr. Bill Hamon med många titlar - en av dem:
Bishop, Christian International Apostolic Network och författare till boken DAY OF THE SAINTS
Biskop, Kristna Internationella Apostoliska Nätverket och författare till boken DE HELIGAS DAG

http://www.crosswalk.com/devotionals/marketplace/ - T.G.I.F. (Today God Is First), with Os Hillman
Marketplace Meditations 9/10
Marknadsplats Meditationer 10 September
Road Construction September 10
Vägarbeten 10 September
Det verkar som Os Hillman skriver dagligen under denna ”Marknads Meditationer”...
Efter det han skriver om ”vägarbeten” så finns denna reklam om TGIF Muggen:

TGIF (Today God is First) Mug
Start every day with your very own TGIF
(Today God is First) Mug! This heavy duty,
ceramic mug has a matte black exterior
with a white glossy interior. The front says
"TGIF TODAY GOD IS FIRST" and the back
says "www.todaygodisfirst.com" in gold
lettering. The mug holds 16 ounces of
beverage and is approximately 4-1/4"
high. Great gift for family or co-workers!
Learn More

TGIF (Idag är Gud Först) Mugg
Börja varje dag med din alldeles egna
TGIF (Idag är Gud först) Mugg! Denna
slitstarka, keramikmugg har en matt
svart utsida med en vit blank insida.
Framsidan säger "TGIF IDAG ÄR GUD
FÖRST" och på baksidan står det
"www.todaygodisfirst.com" i guldbokstäver. Muggen rymmer ca 5 dl av
dryck och är ungefär 11 cm hög.
Fantastisk gåva för familj eller
kollegor!
Läs Vidare

För den som inte vet;
Man leker med orden där TGIF är ”lånat” från restaurangkedjan T.G.I. Friday’s http://www.fridays.se/index.html
Thank Goodness It’s Friday = Tack och Lov Det är Fredag
http://www.fridays.se/Our-Story - Vår Historia
Den som vill veta mer om ovanstående TGIF Muggen hamnar på denna sida:
http://www.tgifbookstore.com/TGIF_Today_God_is_First_Mug_p/misc-1005.htm

Här kan man beställa muggen för endast $9.95!
Men vad som är mer intressant...titta till vänster under ”categories” ”kategorier”...
Högst upp ser man: 7 Mountains & Cultural Transformation 7 Berg & Kulturell Transformation/Förvandling
Då klickar vi på det och hamnar på denna sida: http://www.tgifbookstore.com/category_s/22.htm
Skrolla ner lite så kommer reklam om ”7 Mountains Posters” ”7 Bergs Planscher”

7 Mountains Posters
These dynamic posters illustrating the 7 Mountains of Culture provide an excellent means of
vision casting and provides a reminder to each of us of the mission God has given to us—to
be the head, not the tail (Dt. 28:13) by reflecting the love and power of Christ in the area of
our calling. Choose from Arts & Entertainment, Business, Education, Family, Government,
Media, or Religion. Buy a full set of 7 posters for the price of 6! Each poster measures 16 x
20 inches and contains a scripture verse.
7 Berg-Planscher
Dessa dynamiska planscher som illustrerar Kulturens 7 Berg är ett utmärkt sätt att forma visioner och ger oss alla en
påminnelse om uppdraget som Gud har gett oss – att vara huvud, inte svans (5 Mosebok 28:13) genom att reflektera
Kristi kärlek och kraft i vår kallelses område. Välj från Konst och Underhållning, Affärs/Näringsliv, Utbildning, Familj,
Regering, Media, eller Religion. Köp en full uppsättning av 7 affischer till priset av 6! Varje affisch mäter 41cm x 51 cm
och innehåller en bibelvers. > Mer info
Klicka på ”Mer info” och du kommer till denna sida: http://www.tgifbookstore.com/7_Mountains_Posters_p/art-2001.htm
Först kommer samma text som ovan och sen kan man se planscherna i större format med beskrivning...
Arts & Entertainment
Arts and Entertainment should reflect the glory and majesty of our Creator.
May we be instruments to celebrate His creativity.
There is nothing better for a man than to eat and drink and tell himself that his labor is good. This... is
from the hand of God. For who can eat and who can have enjoyment without Him? — Ecclesiastes
2:24-25

Konst och Underhållning
Konst och underhållning bör återspegla vår Skapares ära och majestät.
Må vi vara instrument för att prisa Hans kreativitet.
Det finns inget bättre för en människa än att hon kan äta och dricka och göra sig goda dagar under
sin möda. Jag förstod att också detta kommer från Guds hand. Ty vem kan äta och vem kan njuta
oberoende av honom? – Predikaren 2:24-25 (Folkbibeln)
Business
Business should be viewed as a place to worship God through the area of our calling.
May we worship You through our gifts, talents and resources to build Your Kingdom.
Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce
wealth. — Deuteronomy 8:18
Företag
Företagen bör ses som en plats att tillbe Gud genom vår kallelses område.
Må vi tillbe Dig genom våra gåvor, talanger och resurser för att bygga Ditt Rike.
Du skall komma ihåg HERREN, din Gud, ty det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför
att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är i dag. –
5 Moseboken 8:18 (Folkbibeln)

Education
Education should reflect the truth about God and man so that the truth shall make us free. May we
seek and promote the true meaning of life through education.
Say to wisdom, “You are my sister,” and call understanding your kinsman. — Proverbs 7:4
Utbildning
Utbildningen bör spegla sanningen om Gud och människa så att sanningen skall göra oss fria. Må vi
finna och främja den sanna meningen med livet genom utbildning.
Säg till visheten: "Du är min syster" och kalla insikten din förtrogna. – Ordspråksboken 7:04
Family
God formed them male and female in order to establish families to reflect His glory. May we restore
Christ as the head of our families.
Wives, submit to your own husbands, as to the Lord... Husbands, love your wives, as Christ loved the
church and gave Himself up for her... Honor your father and mother... that it may go well with you
and that you may live long in the land. — Ephesians 5:22, 25, 6:2,3
Familj
Gud formade dem till man och kvinna för att skapa familjer att återspegla Hans härlighet. Må vi
återställa Kristus som huvudet för våra familjer.
Ni hustrur, underordna er era män, så som under Herren... Ni män, älska era hustrur så som
även Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för henne... Hedra din far och din mor... för
att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden.
– Efesierbrevet 5:22, 25, 6:2,3 (Reformationsbibeln)
Government
God gave man government to establish freedoms and boundaries. May we reflect His loving-kindness
and righteous judgments in our government.
And the government will rest on His shoulders. — Isaiah 9:6
Regering
Gud gav människan regeringen för att upprätta friheter och gränser. Må vi återspegla Hans nåd och
rättfärdiga domar i vår regering.
På hans axlar vilar herradömet. – Jesaja 9:6 (Folkbibeln)
Media
God communicated to man through a variety of ways. May we restore the ability to communicate
truth and good news using His creative avenues.
How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace,
who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, “Your God reigns!” — Isaiah 52:7
Media

Gud kommunicerade med människan genom en mängd olika sätt. Må vi återställa förmågan att
kommunicera sanningen och goda nyheter med hjälp av Hans kreativa vägar.
Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär
fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!" – Jesaja 52:7
(Folkbibeln)
Religion
God never gave man a religion, but an opportunity for an intimate relationship with his Creator. May
we come to know His presence and power in each of our lives.
If any of you wants to be My follower, you must put aside your selfish ambition, shoulder your cross,
and follow Me. — Matthew 16:24
Religion
Gud gav aldrig människan en religion, men en möjlighet till en intim relation med sin Skapare. Må vi
lära känna Hans närvaro och kraft i alla våra liv.
Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.
– Matteus 16:24

På samma länk: http://www.tgifbookstore.com/category_s/22.htm finns det en massa andra CDn och böcker till salu –
6 sidor fulla med olika titlar och författare inom samma ämne/område –
”7 Mountains & Cultural Transformation”

”7 Berg och & Culturell Transformation/Förvandling”

Bl.a.:
How We Lost the 7 Mountains - Audio CD, by Os Hillman
Our Price: $10.00
In this main session of the 2008 Reclaiming the 7 Mountains of Culture Conference, Os Hillman will
lay the foundation of why Christians are called to reclaim the 7 mountains as revealed in the book
of Joshua.
Hur Vi Förlorade de 7 Bergen - Audio CD, med Os Hillman
Vårt Pris: $10.00
I det här huvudmötet från 2008 Återta Kulturens 7 Berg-konferens, kommer Os Hillman lägga
grunden till varför Kristna är kallade att kräva tillbaka de 7 bergen som avslöjas i boken av Joshua.
>mer info

Reclaiming the 7 Mountains of Culture - Audio CD, by Dr. Lance Wallnau and Os Hillman
Our Price: $20.00
Sale Price: $10.00
You save $10.00!
Os Hillman and Dr. Lance Wallnau share on the 7 Mountain Strategy and what Christians must do
to have a greater influence on culture, especially the seven mountains of cultural influence of
business, government, arts and entertainment, media, education the church and the family
Återta Kulturens 7 Berg - Audio CD, av Dr Lance Wallnau och OS Hillman
Vårt Pris: $20.00
Reapris: $10.00
Du sparar $10.00!
Os Hillman och Dr Lance Wallnau delar om de 7 Berg Strategin och vad Kristna måste göra för att
få ett större inflytande på kulturen, framför allt inflytandet av kulturens sju berg av företag,
regering, konst och underhållning, media, utbildning kyrkan och familjen
> mer info

Becoming a Change Agent for Community Transformation - Audio CD, by Os Hillman
Our Price: $10.00
What is required to see a city or community transformed by the power of Jesus Christ?
Is it even possible? Were there any cities in the Bible that were transformed? Os Hillman answers
these and many other questions about community transformation on this informative presentation
given to a group of city leaders in the city of Portland, Oregon, a city that has made significant
inroads towards community impact. Discover the 3 groups required for city impact that Os calls the
trinity of city transformation.
Att bli en förändringsagent för Samhällsförändring - Audio CD, med Os Hillman
Vårt pris: $10.00
Vad krävs för att se en stad eller samhälle förvandlas genom Jesu Kristi kraft? Är det ens möjligt?
Fanns det några städer i Bibeln som förvandlades? Os Hillman svarar på dessa och många andra
frågor om samhällsförändring på denna informativa presentation som hölls för en grupp av stadens
ledning i staden Portland, Oregon, en stad som gjort betydande invasion/inbrytningar gentemot
samhällspåverkan. Upptäck de tre grupperna som krävs för stadspåverkan som Os kallar
treenigheten av stadens förvandling. >mer info
6 Stages of a Change Agent - MP3 Download, by Os Hillman
Our Price: $10.00
Discover God’s unique stages of His Change Agents through this insightful message.
6 Etapper för en Förändringsagent - MP3 Nerladdning, med Os Hillman
Vårt pris: $10.00
Upptäck Guds unika etapper för Hans Förändringsagenter genom detta insiktsfulla budskap. >mer
info
The Role of Change Agents in Establishing a Biblical Worldview - Webinar Download, with Os
Hillman
Our Price: $39.00
Sale Price: $10.00
You save $29.00!
Join Os Hillman as he discusses Understanding the Role of a Change Agent in Establishing a Biblical
Worldview. This one hour session was presented by Os Hillman online. Os presented 40 minutes of
teaching and then fielded questions. You can listen as Os teaches and follow along with his
PowerPoint presentation. In this session you will be challenged to understand what a Biblical
worldview is and how far America has strayed from its founding and the role change agents must
play in reclaiming a Biblical worldview.
Rollen som Förändringsagenter i Upprättandet av en Biblisk Världsbild – Webinar (Webbaserade
seminarium) Nerladdning, med OS Hillman
Kom med Os Hillman när han diskuterar Att Förstå Rollen av en Förändringsagent i Upprättandet
av en Biblisk Världsbild. Denna en-timmes session presenterades online av Os Hillman. Os
framförde 40 minuter av undervisning och sedan ställde han frågor. Du kan lyssna när Os lär och
följa med under hans PowerPoint-presentation. I denna session kommer du att utmanas att förstå
vad en Biblisk Världsbild är och hur långt USA har avvikit från dess grundande och den roll som
förändringsagenter måste spela i återta/återkräva en Biblisk Världsbild. >mer info
Reclaiming the 7 Mountains of Culture Teleseminar - Mp3 Download, with Dr. Lance
Wallnau
Our Price: $20.00
Sale Price: $10.00
You save $10.00!
Os Hillman and Dr. Lance Wallnau share on the 7 Mountain Strategy and what Christians
must do to have a greater influence on culture, especially the seven mountains of cultural
influence of business, government, arts and entertainment, media, education, the church and the
family
Återta den 7 bergen Kultur Teleseminar (Telefonkonferens) - MP3 Nerladdning, med Dr Lance
Wallnau' Os Hillman och Dr. Lance Wallnau delger om 7 Berg Stretegier och vad Kristna måste
göra för att få ett större inflytande på kulturen, framför allt de sju bergen av kulturellt inflytande
från företag, myndigheter, konst och underhållning, media, utbildning, kyrkan och familjen
>mer info

Joh

The Seven Mountain Prophecy: Understanding the Seven Mountains of Cultural Influence Teleseminar Mp3 Download, with Johnny Enlow
Our Price: $20.00
Sale Price: $10.00
You save $10.00!
Johnny Enlow and host Os Hillman discuss the coming move of God in 7 key areas that will shape the cultures
of nations in preparation for the return of Jesus. Using the example of the Hebrew people who left the
bondage of Egypt to possess the land God gave them from the 7 "-ites" that occupied it, Enlow will
encourage you scripturally to following God's calling to advance His kingdom in your sphere of influence.
Sju Berg Profetian: Förstå de Sju Bergev av Kulturellt Inflytande Teleseminar (Telefonkonferens) - MP3
Nerladdning, med Johnny Enlow
Johnny Enlow och värd Os Hillman diskutera den kommande rörelsen av Gud i 7 viktiga områden som
kommer att forma nationernas kulturer som förberedelse för Jesu återkomst. Med hjälp av exempel av det
hebreiska folket som lämnade slaveriet i Egypten för att besätta landet Gud gav dem från de 7 "-iterna"
(t.ex. Amalekiterna) som ockuperade det, kommer Enlow uppmuntra dig att skriftligt/Bibliskt följa Guds
kallelse för att avancera Hans rike i din sfär av influens. >mer info

The Seven Mountain Mantle Teleseminar - Mp3 Download, with Johnny Enlow
Our Price: $20.00
Sale Price: $10.00
You save $10.00!
Listen as Os Hillman interviews Pastor Johnny Enlow and learn what we expect to see in the next 12 months
in our economy and the role marketplace leaders will play in each mountain of influence: business, arts &
entertainment, education, government, family, religion, and the media. We live in exciting days for those
who understand the signs of the times!
Sju Bergs Manteln Teleseminar - MP3 Download, med Johnny Enlow
Lyssna när Os Hillman intervjuar Pastor Johnny Enlow och lära vad vi förväntar oss att se i de kommande 12
månaderna i vår ekonomi och den roll marknadsplatsledarna kommer att spela i varje berg av inflytande:
företag/näringsliv, konst & underhållning, utbildning, myndigheter, familj, religion, och media. Vi lever i
spännande dagar för de som förstår tidens tecken! >mer info
God in the Marketplace Teleseminar - Mp3 Download, with Henry Blackaby
Our Price: $20.00
Sale Price: $10.00
You save $10.00!
Hear from one of America's most respected spiritual leaders about what is taking place in the world today and
the role that marketplace leaders will play. Loaded with practical insights and spiritual strategies that every
leader needs to employ, this is a very informative interview. Recorded on August 26, 2008. Hosted by Os Hillman.
Gud på Marknadsplatsen Teleseminar - Mp3 Download, med Henry Blackaby Mer om Blackaby nedan!
Hör från en av Amerikas mest respekterade andliga ledare om vad som sker i världen idag och den roll som
marknadsplatsledare kommer att spela. Laddad med praktiska insikter och andliga strategier som varje ledare
behöver använda, detta är en mycket informativ intervju. Inspelat den 26 augusti 2008. Värd Os Hillman.
>mer info
The Book That Transforms Nations, by Loren Cunningham
Our Price: $14.99
No country is too hard, too poor, too filled with crime, too divided by war, or too spiritually dark to
be changed. God has given us basic principles that are keys to every problem we face in the twentyfirst century. The answers lie between the covers of one book: the Bible. In The Book That
Transforms Nations, missionary statesman Loren Cunningham demonstrates how, together, we can
use the Bible, under the direction of the Holy Spirit, to change the whole world.
Boken Som Förvandlar Nationerna, av Loren Cunningham
(Cunningham startade YWAM – Youth With A Mission = UMU - Ungdom Med Uppdrag!)
Vårt pris: $14.99
Inget land är för hårt, för fattiga, alltför fylld med brottslighet, alltför delad med krig, eller för
andligt mörk för att förändras. Gud har gett oss grundläggande principer som är nycklar till alla
problem vi möter under tjugohundratalet. Svaren ligga mellan omslagen på en bok: Bibeln. I Boken
Som Förvandlar Nationerna, visar missionär statsmannen Loren Cunningham hur, vi tillsammans,
kan använda Bibeln, under ledning av den Helige Ande, att förändra hela världen. >mer info

Church Shift, by Sunday Adelaja
Our Price: $14.99
Church Shift, based on Pastor Adelaja's true story, gives you the keys to revolutionize your own life,
faith, church, and community. Your view of God, your life, and your ministry will change forever!
Kyrko Skifte, med Sunday Adelaja
SE BIFOGAD PDF #24 för mer information!
Vårt pris: $ 14,99
Kyrko Skiftet, som är baserat på Pastor Adelaja sanna historia, ger dig nycklarna för att revolutionera
ditt eget liv, tro, kyrka och samhälle. Din syn på Gud, ditt liv och din ministry/tjänst kommer att
förändras för alltid! >mer info
7 Mountain Strategies: Keys for Cultural Influence - Audio CD Series
Our Price: $179.00
Sale Price: $99.00
You save $80.00!
8 audio cds and 2 bonus mp3 cds on how you can influence the 7 mountains of culture. Gain
wisdom and strategy from leaders who are influencing the 7 mountains of culture. These
are the best teachings from the 7 mountains of cultural influence international conferences
held in 2008 and 2009 containing truths that will always be relevant.
7 Bergs Strategier: Nycklar för Kulturell Påverkan – Audio/Ljud CD-serie
Vårt pris: $179.00
Försäljningspris: $99.00
Du sparar $ 80.00!
8 ljud CD-skivor och 2 bonus MP3 CD på hur du kan påverka de 7 kulturbergen. Erhåll
visdom och strategi från ledare som påverkar de 7 kulturbergen. Dessa är de bästa
undervisningarna från de 7 Bergen av Kulturellt Inflytande Internationella Konferenser som
hölls under 2008 och 2009 som innehåller sanningar som alltid kommer att vara relevanta.
>mer info

Detta är endast ett urval av den mängd med 7-Bergs undervisning som de hade på den länken i augusti – 6 sidor fulla!
Den 15 oktober så kollade jag länken igen och då har det kommit till nyheter som gjort att det blivit 8 sidor fulla!
Här är en av ”nykomlingarna”:
The Third Awakening AudioBook 3-CD Set, by Mark Cress
Our Price: $20.00
Sale Price: $5.00
You save $15.00!
Prepare yourself for a fun and fast paced story about how God uses events in the lives of ordinary people to
change the course of history for millions. After listening to this audio book, you may never look at yourself,
your friends, or the world around you the same way again.
Det Tredje Uppvaknandet AudioBook/KassettBok 3-cd-uppsättning, av Mark Cress
Vårt pris: $20.00
Försäljningspris: $5.00
Du sparar $15,00!
Förbered dig på en rolig och fartfylld berättelse om hur Gud använder händelser i livet för vanliga
människor för att förändra historiens gång för miljoner. Efter att ha lyssnat till denna ljudbok/kassettbok,
ser du aldrig på dig själv, dina vänner, eller hela världen omkring dig på samma sätt igen. >mer info

....................................................................................................
Tillbaka till vem Os Hillman är:
http://www.marketplaceleaders.org/os/bio/ - Os Hillman Bio
Os Hillman is president of Marketplace Leaders, an organization whose purpose is to
help men and women discover and fulfill God’s complete purposes through their work
and to view their work as ministry.
Os Hillman är ordförande för Marketplace Leaders (Marknadsplats Ledare), en
organisation vars syfte är att hjälpa män och kvinnor att upptäcka och fullgöra Guds
fullständiga syften genom sina arbeten och att se deras arbeten som tjänst (ministry).

Os is an internationally recognized speaker on the subject of faith at work. He is the author of 11 books and a daily
email devotional called TGIF Today God Is First which has over 190,000 daily subscribers worldwide. He developed and
teaches The 9 to 5 Window Workshop and Change Agent Intensive weekend training sessions. Os also gives leadership
to a new initiative called The Change Agent Network. Os has been featured on CNBC, NBC, LA Times, New York Times,
and many other national media as a spokesperson on faith at work.
Os är en internationellt erkänd talare på temat tro på jobbet. Han är författare till 11 böcker och en daglig e-post
andakt som kallas TGIF Today God Is Firts (Idag Är Gud Först) som har över 190,000 dagliga abonnenter världen över.
Han utvecklade och lär ut De 9 till 5 Fönster Workshop/Seminarium och Change Agent (Förändrings Agenter) intensiv
helg-utbildningar. Os erbjuder också ledarskap för ett nytt initiativ som kallas The Change Agent Network (Förändrings
Agent Nätverket). OS har varit med på CNBC, NBC, LA Times, New York Times och många andra nationella media som
en talesman för tron på jobbet.
Os is also president of Aslan Inc. which provides a leading online Christian bookstore to serve the “faith-at-work”
movement called TGIFbookstore.com to serve the needs of Christians in their workplace calling.
Os är också ordförande i Aslan Inc. som står för en ledande online Kristen bokhandel för att tjäna "tron-på-arbetet"
rörelsen som kallas TGIFbookstore.com för att tillgodose behoven av Kristna i deras kallelser på sina arbetsplatser..
Os attended the University of South Carolina and Calvary Chapel Bible School, a ministry of Calvary Chapel of Costa
Mesa, California. Os lives in Cumming, Georgia, a suburb in north Atlanta.
Os gick på University of South Carolina och Calvary Chapel Bible School, ett ämbete från Calvary Chapel i Costa Mesa,
Kalifornien. Os bor i Cumming, Georgia, en förort i norra Atlanta.
http://www.youtube.com/user/oshillman#p/u/9/av_PWW-IHeE - oshillmans kanal
Your Work Matters to God
Från: oshillman | 10 Jun 2010 | 2,203 visningar
Your work really does matter to God. Learn what it means to take your faith into the 9 to 5 Window as this video shares
the vision of Marketplace Leaders
Ditt Arbete Betyder något för Gud
Från: oshillman | 10 jun 2010 | 2203 visningar
Ditt arbete betyder verkligen något för Gud. Lär dig vad det innebär att ta din tro in i 9 till 5 fönstret som denna video
delar visionen från Marketplace Leaders (Marknadsplats Ledare)
Ovan YouTube är en lite över 2 minuter trailer som gör reklam för att Marknadsplats Ledare kan hjälpa dig att fullgöra
Guds kallelse. www.marketplaceleader.org
Samma trailer kan även ses här: http://digbro.com/entry/index.cfm?user_id=3432&l=0&r=0&c_id=&getFl=1&fl_id=1
Att se sin arbetsplats som en “tjänst” inför Gud… att arbeta troget och ärligt – det är ju helt rätt!
Men vi får inte glömma deras motiv – det är för att ”ta Herraväldet” – Latter Rain/Dominionism...
http://www.marketplaceleaders.org/mentorship/ - Mentorship Mentorskap
Länken leder till denna sida: http://www.marketplaceleaders.org/change-agent-network/ - You Are A Change Agent
Du är en Förändrings Agent
The Change Agent Network features loads of resources including:
•In-depth teaching newsletters
•Interaction with other change agent network members
•Twice a month Q&A calls with myself and other leaders
•Archives of past newsletters, teleseminars, webinars and workplace answers
•Interactive Forums
•Special discounts on our Change Agent Weekends and other resources
•Income Opportunity – If you are entrepreneurial, we have added an income feature that allows income to be earned from
referrals in our CAN Affiliate program. Refer just five members and your membership is free from the affiliate commissions.
To join the Affiliate program you simply click on the banner on the CAN website to register.
Why not take the opportunity to try the Change Agent Network. When you do you will receive a number of free resources just for
signing up.
Förändrings Agent Nätverket presenterar massor av resurser, däribland:

• Fördjupad undervisningsnyhetsbrev
• Samspel med andra medlemmar i förändrings agent nätverk
• Två gånger i månaden Q&A (Questions & Answers = Frågor & Svar) samtal med mig själv och andra ledare
• Arkiv med tidigare nyhetsbrev, teleseminars, webbseminarier och arbetsplatssvar
• Interaktiva Forum
• Specialrabatter på våra Förändrings Agent Helger och andra resurser
• Inkomstmöjlighet - Om du är i entreprenörskap, så har vi lagt till ett inkomstinslag som tillåter att man kan tjäna inkomster
på hänvisningar till vårt CAN (CAN = Change Agent Network) medlemsprogram. Anvisa endast fem medlemmar hit och ditt
medlemskap är fritt från medlemsprovisionerna. För att ansluta dig till Medlemsprogrammet så klickar du bara på bannern
på CAN webbsidan för att registrera dig.
Varför inte ta chansen att prova Förändrings Agent Nätverket. När du gör det så kommer du att få ett antal gratis resurser bara för
att du registrerat dig.
- - - The Change Agent Network is a $47 a month membership program for those who are serious about advancing the kingdom
and investing in spiritual equipping for the journey.
Förändrings Agent Nätverket (The Change Agent Network) är ett medlemskapsprogram för $47 i månaden för dem som menar
allvar med att avancera kungariket och som vill investera i andlig utrustning för resan. (c:a SEK 300:-/månad beroende på dollarkursen...)

http://www.reclaim7mountains.com/pages.asp?pageid=95438 - Change Agent Intensive - CAWI Executive Weekend
June 24th-26th 2011 (Watch this special video from Os & hear other testimonies!)
Förändrings Agent Intensiv - CAWI Exekutiv Helg
24-26 juni 2011 (Titta på den här speciella specialvideon från OS & hör andra vittnesbörd!)
At the Executive Change Agent Weekend Intensive You Will:
 Gain a greater understanding of your purpose
 Network with other like-minded change agents
 Understand how to refocus your priorities in light of your purpose
 Deepen your faith and relationship with God
 Gain the tools for better relationship with family, friends, and coworkers
 Maximize your potential
 Answer the question, "Why did God make me?"
 Understand how to get God's favor on your life
 Gain new vision for the future
 Gain the overcome the hindrances that can keep you from your calling
 Gain the tools for a powerful & effective prayer life
 Understand the processes God uses to shape and transform your life for greatness
Under den Exekutiva Förändrings Agent Intensivhelgen kommer du att:
 Få en större förståelse för ditt syfte/din mening
 Nätverka med andra likasinnade förändrings agenter
 Förstå hur du omfokuserar dina prioriteringar i ljuset av ditt syfte/din mening
 Fördjupa din tro och relation till Gud
BORDE INTE DETTA VARIT SOM NUMMER ETT??!
 Få verktyg för bättre relationer med familj, vänner och kollegor
 Maximera din potential
 Svara på frågan: "Varför skapade Gud mig?"
 Förstå hur du får Guds favör över ditt liv
 Få ny vision för framtiden
 Få seger över de hinder som kan hålla dig borta från din kallelse
 Få verktygen för ett kraftfullt och effektivt böneliv
 Förstå de processer Gud använder för att forma och förändra (transformera) ditt liv för härlighet

TALA OM ”REKLAM-KRISTENDOM”!!!
(en beskrivning som en broder kom med i ett e-mail i augusti!)
http://www.marketplaceleaders.org/icwm/ - ICWM
The International Coalition of Workplace Ministries (ICWM) is a coalition of workplace believers who want to encourage and
unite leaders by inspiring, connecting, and equipping them for transformation of the workplace for Christ.

Den internationella koalitionen av Arbetsplats Tjänster (Ministeries) (ICWM) är en koalition
av arbetsplatstroende som vill uppmuntra och förena ledare genom att inspirera, koppla
samman och utrusta dem för förvandling på arbetsplatsen för Kristus.
ICWM exists to… help leaders of organizations and workplace ministries transform
workplaces, cities, and nations for Jesus Christ and to provide resources, information
and networking to organizations that are also called to this mission. If you lead a
workplace ministry, ICWM will be a great asset to you as you find allies to help you fulfill
your mission through a collective voice. ICWM is a division of Marketplace Leaders Ministries.
ICWM existerar för att ... hjälpa organisationsledare och arbetsplatstjänstr (ministries) att
förändra arbetsplatser, städer och nationer för Jesus Kristus och för att tillhandahålla resurser,
information och bygga nätverk till organisationer som också är kallade till detta uppdrag.
Om du leder en arbetsplatstjänst (ministry), så kommer ICWM att vara en stor tillgång för dig
då du hittar allierade att hjälpa dig att uppfylla dina uppdrag genom en kollektiv röst.
ICWM är en division av Marknadsplats Ledare Tjänster (Ministries).

INTERNATIONELLA KOALITIONEN
AV ARBETSPLATS TJÄNSTER
ETT UPPDRAG, SEPARATA KALLELSER, MÅNGA ALLIANSER

På denna sida finner vi några som rekommenderar Os Hillmans nya bok...
http://www.marketplaceleaders.org/blog/change-agent-book/ - Change Agent Book - April 8th, 2011 by Os Hillman
“Os Hillman’s Change Agent is the latest and arguably the best
transformation textbook now available.”
"Os Hillmans Förändrings Agent är den senaste och utan tvekan den bästa
förvandlingslärobok som nu finns tillgänglig."
– Dr. C. Peter Wagner, Wagner Leadership Institute
Intressant att ”högste aposteln” själv rekommenderar denna bok!
Även Os Hillmans förra bok ”The 9 to 5 window”, se ovan, rekommenderade själve herr Wagner:
http://books.google.com/books?id=udYymBA4_cMC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=Os+Hillman+and+C+Peter+Wagner&source=bl&ots=lOCBsk97Eg&sig=KqVjua-8jhLmS-vfJ6bLqj9Gjw&hl=sv&ei=GsRITpLGIceKswboncnbBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q=Os%20Hillman%20and%20C%20Peter%20Wagner&f=false

Översättning av ovan rekommendation av Wagner:
Förmodligen är Os Hillman den mest kunniga personen idag i den
snabbt ökande Tron på Arbetet-rörelsen. Det 9:e till 5:e fönstret kommer att ge
dig en exakt, grundlig och angenäm översikt över en av de mest
avgörande saker som Anden säger till församlingarna under denna säsong.
C. Peter Wagner
LEDANDE APOSTEL, INTERNATIONAL COALITION OF APOSTLES
PRESIDENT, GLOBAL HARVEST MINISTRIES
KANSLER, WAGNER LEADERSHIP INSTITUTE

.....................................................................................................
Här är en mycket intressant artikel som är värd att läsas!
http://www.discernment-ministries.org/ChristianImperialism.htm - Dominionism and the Rise of Christian Imperialism By Sarah Leslie
Se bifogad PDF #1 “Dominionism och uppkomsten av kristen imperialism” för att läsa hela artikeln översatt till
svenska.
Genom kristendomens 2000-åriga historia har det alltid funnits en ådra av dominionism
innesluten i läroskikten. Denna ström har sinat och flödat under 20 århundranden, ibland försvunnen
ur sikte, ibland avslöjad. När den kommit fram i det öppna har den gett upphov till fruktansvärda

missbruk gjorda i Kristi namn. I det tidiga 21:a århundradet är denna ådra än en gång synlig och aktiv.
Kom ihåg:
o

Dominionism/herraväldestro är alltid en avvikelse från sann kristen teologi.

o

En kvarleva av troende har alltid gjort motstånd mot den, och ofta fått lida martyrens öde i händerna
på intoleranta dominionister.

--------Det nya herraväldesmandatet genom kontroll
Herraväldesteologi baseras på tre grundläggande övertygelser: 1) Satan la beslag på människans
herravälde över jorden genom Adams och Evas frestelse; 2) Kyrkan är Guds instrument för att ta
tillbaka herraväldet från Satan; 3) Jesus kan eller vill inte komma tillbaka innan Kyrkan har fått
herravälde genom att få kontroll över jordens regerings- och sociala institutioner.6 [betoning tillagd]
Al Dager, Vengeance Is Ours: The Church In Dominion
Herraväldesteologi är en villolära. Som sådan presenteras den sällan så öppet som definitionerna
ovan kan indikera. Utanför Rekonstruktionslägret har evangelikal dominionism/herraväldestro svept
in sig i glansiga paket – en bit i taget – för massmediakonsumtion. Det här har varit en långsam process
som tagit flera årtionden. Få evangelikaler känner igen ordet ”dominionism/herraväldestro” eller vet
vad det betyder. Det här beror på att andra terminologier har utvecklats vilka använder sig av en mjuk
försäljningsteknik för dominionismen, och på så sätt döljs hela omfattningen av agendan. Många
evangelikaler (och till och med deras mer konservativa motsvarigheter, fundamentalisterna) kan
ansluta sig till munsbitar av dominionismen/herraväldesläran utan att känna igen villfarelsen. Det här
beror på att dominionismen har ”nästlat sig in” (Jud 4) för att förleda en generation utan urskiljningsförmåga.
För att så effektivt som möjligt sprida sin agenda utvecklade herraväldesledare först nya ecklesiologier
(kyrkosyn), eskatologier och soteriologier (läran om frälsning) för riktade målgrupper längs de större
samfundsskiljelinjerna inom den evangelikala kristenheten. Sedan användes 1990-talets Promise
Keepers (Löftes Hållarna) mansrörelse som ett medel för att ”bryta ner murarna”, dvs. korsa
samfundsbarriärer i syfte att exportera dominionismen till den bredare evangelikala subkulturen. 7
Denna strategi var så effektiv att den nådde in i de ledande protestantiska samfunden. Dominionister
har noggrant valt ut ledare till att tränas som ”förändringsagenter” för ”transformation”
(dominion/herravälde) på ett akademiskt sätt som vederlägger medias stereotypa dumbom som
pratar med sydstatsdialekt, dunkar med Bibeln och är fundamentalist.
--------Endnotes:
30. See a transcript of Wagner’s speech posted at http://www.deceptioninthechurch.com/arise.html.
Also see http://www.marketplaceleaders.org/articles_view.asp?articleid=5682&columnid=743, C. Peter Wagner's
Foreword to Faith@Work Movement book by Os Hillman.
Os Hillman is a key player in marketplace transformation.
Fotnot:
30. Se en utskrift av Wagners tal som publiceras på http://www.deceptioninthechurch.com/arise.html.
Se även http://www.marketplaceleaders.org/articles_view.asp?articleid=5682&columnid=743, C. Peter Wagners Förord
till boken Tro@Arbetsrörelsen av Os Hillman.
Os Hillman är en nyckelspelaren på marknadplats förvandling.

Här är lite översättning från ovan webbsidor:
http://www.deceptioninthechurch.com/arise.htm l - The Agenda & Teaching Of The New Apostolic

Reformation transcript of C. Peter Wagner, Arise Prophetic Conference, Gateway Church, San Jose,
CA, 10-10-2004 with foreword by Sandy Simpson, 5/23/05
Agendan & Undervisningen Av Den Nya Apostoliska Reformationen
avskrift av C. Peter Wagner, Res Upp/Stå Upp Profetisk Konferens, Gateway Church, San Jose, CA, 10/10-2004
med förord av Sandy Simpson, 23/5-2005

FOREWORD ------------------I am posting the transcript of this conference in the hope that those who want to know what is going on in the
churches across the world today will be able to understand the agenda of the New Apostolic Reformation. This
agenda runs through thousands of agencies and web sites. It is what is driving the Transformations
movement, the global prayer movement, and thousands of other churches and organizations. What Christians
need to realize is that they need to make a choice now. A majority of Christian churches have already
succumbed to this Dominionist agenda foisted on the churches by false apostles driven by false prophecies from
false prophets. Wagner is talking about the government of the church, under the leadership of the new
foundational restored "apostles", OVERTHROWING the governments of the world. A spirit is indeed saying
something to the churches, but since this is based on false prophecy rather than the written Word, you can
begin to understand that this is not of the Holy Spirit speaking. If this agenda that C. Peter Wagner is
proposing and is about to pull off is not "the woman who rides the beast" I don't know what is! --------------------FÖRORD ------------------Jag publicerar utskriften av denna konferens i hopp om att de som vill veta vad som händer i kyrkorna runt om
i världen i dag ska kunna förstå agendan för den Nya Apostoliska Reformationen. Denna agenda går igenom
tusentals agenter och webbplatser. Det är vad som driver Transformations (Förändrings) rörelsen, den globala
bönerörelsen, och tusentals andra kyrkor och organisationer. Vad kristna behöver inse är att de behöver göra
ett val nu. En majoritet av Kristna kyrkor har redan gett efter för denna Herraväldesläras agenda som lurats på
kyrkorna genom falska apostlar drivna av falska profetior från falska profeter. Wagner talar om styrandet av
kyrkan, under ledning av de nya grundläggande återinsatta "apostlarna", som OMSTÖRTAR regeringarna i
världen. En ande är säger verkligen något till kyrkorna, men eftersom detta bygger på falsk profetia snarare än
det skrivna Ordet, så kan du börja förstå att detta inte är den Helige Ande som talar. Om denna agenda som C.
Peter Wagner föreslår och är på väg att lyckas med inte är "den kvinna som rider på vilddjuret" så vet jag
inte vad som är det! -----------------------Utdrag & översättning från Peter Wagner’s tal:
Ok, now the first thing we’ve gotta understand, number 1, is we need to understand the kingdom.
Ok, det första vi måste förstå, nummer 1, är att vi måste förstå riket.
--Here’s number two. We need to understand that there’s a church in the workplace.
Här är nummer två. Vi måste förstå att det finns en kyrka på arbetsplatsen.
--So, this is the third thing to understand, we need to understand that Christian ministry is not confined to the nuclear church. Christian
ministry is not confined to the nuclear church. That’s old paradigm thinking.
Så detta är den tredje saken att förstå, vi måste förstå att Kristen ministry/tjänst inte är begränsad till den kärnkyrkan kyrkan. Kristen
ministry/tjänst är inte begränsad till kärnkyrkan. Det är gammalt paradigmtänkande.
--Number four. The fourth thing we have to understand. We have to understand that the church has a God-designed government.
Nummer fyra. Den fjärde sak som vi måste förstå. Vi måste förstå att kyrkan har en Gud-designad regering.
--Number five. We need to understand the full scope of the word, “workplace.” The thing about apostles is, every apostle soon learns
that God not only gives the apostle the gift of apostle, but that God also assigns the apostle a sphere, or more than one, or spheres.
And you know what? Apostles have incredible authority, but that authority only applies to their sphere. If they get outside of their
sphere, they don’t have any more authority than anybody else in the body of Christ, and Paul writes about that in 2 Corinthians 10… I
don’t have time to go through half of 2 Corinthians 10, is on that. But here’s what I’m saying about the workplace, when we begin to
identify the apostles in the workplace, we also need to recognize that part of analyzing the workplace, which is quite complex, if there
are different spheres in the workplace, and there will be apostles raised up in the different spheres of the workplace. There’ll be
apostles raised up in religion, apostles raised up for the family, for education, for government, for media, for arts, for business, for all
these different spheres in the workplace. So that’s the scope of workplace. We have a lot of work to do. And somebody said, you
know, I could never be happier being alive right now. Neither can I. I mean, this is going to be fun! Seeing it all come into play!
Nummer fem. Vi måste förstå den fulla omfattningen av ordet "arbetsplats". Saken med apostlarna är, varje apostel lär sig snart att
Gud inte bara ger aposteln apostelgåvan, utan Gud tilldelar också aposteln en sfär, eller mer än en, eller sfärer. Och vet du vad?
Apostlarna har otrolig auktoritet, men den auktoriteten gäller endast deras sfär. Om de går utanför deras sfär, så har de inte mer
auktoritet än någon annan i Kristi kropp, och Paulus skriver om det i 2 Kor 10... Jag har inte tid att gå igenom hälften av 2 Kor 10,
handlar om detta. Men det här är vad jag säger om arbetsplatsen, när vi börjar att identifiera apostlarna på arbetsplatsen, så måste vi
också känna igen den delen av att analysera av arbetsplatsen, vilket är ganska komplex, om det finns olika sfärer på arbetsplatsen, och
det kommer att finnas apostlar som reses upp i olika områden på arbetsplatsen. Det kommer att bli apostlar som reses upp i religion,
apostlar reses upp för familjen, för utbildning, för regering, för media, för konst, för företag/näringsliv, för alla dessa olika sfärer på

arbetsplatsen. (KJ = 7 Berg!) Så det är omfattningen av arbetsplatsen. Vi har mycket arbete att göra. Och någon sa, du vet, jag hade
aldrig kunnat vara lyckligare av att leva än just nu. Inte heller kan jag. Jag menar, detta kommer att bli kul! Att se allt utspela sig!
--And then, here’s what’s going to make it the most fun and this is the point number six. I told you there were six points, ok? And this is
the last one, this is the longest one, so I’ll let you write this down because it’s very important. We need to be fully aware of the two
strategic gates for the advance of the kingdom of God that will be opened through the ministry of apostles in the workplace. Now I
said that slow so you get that down because I really worked on choosing these words. This is well thought out. [Repeats point six.]
Now I tell you another thing, these two gates, I tell you everybody, are not going to be opened otherwise. Only with apostles in the
workplace. Now when I say two gates it sort of reminds you of the gates of hell. God said, Jesus said, “I’ll build my church and the
gates of hell are not going to prevail against it, and I’ll give you the keys to the kingdom of heaven to open these gates.” These apostles
in the workplace are the ones that are going to come into the picture and with them we’ll be open these gates, without them we can
have all the prayer meetings we want, all the marches for Jesus we want, all the prayer walking we want, the gates aren’t going to
be opened. Because it takes a government to overthrow a government.
Och sen, här är vad som kommer att göra det mest roligt och detta är punkt nummer sex. Jag sa ju att det var sex poäng, ok? Och detta
är den sista, detta är den längsta, så jag ska låta er skriva ner det eftersom det är mycket viktigt. Vi måste vara fullt medvetna om de
två strategiska portarna för att avancera Guds rike som kommer att öppnas genom apostlarna ministry/tjänst på arbetsplatsen. Jag
sa nu detta sakta så ni får ner det eftersom jag verkligen har jobbat med att välja dessa ord. Detta är väl genomtänkt. [Upprepar punkt
sex.] Nu ska jag berätta en annan sak, dessa två portar, jag säger er alla, kommer inte att öppnas på något annat sätt. Endast med
apostlar på arbetsplatsen. Nu när jag säger två portar så påminner det er om helvetets portar. Gud sade, Jesus sade, "Jag ska bygga
min församling och helvetets portar kommer inte att få makt över den, och jag ska ge dig himmelrikets nycklar att öppna dessa portar."
Dessa apostlar på arbetsplatsen är de som kommer att komma in i bilden och med dem kommer vi att öppna dessa portar, utan dem
kan vi ha alla bönemöten vi önskar, alla marscher för Jesus vi önskar, alla bönevandringar vi önskar, portarna kommer inte att
öppnas. Eftersom det krävs en regering för att störta en regering.
Gate number one, letter A, the gate of social transformation, the gate of social transformation. Now we’ve tried a lot of these things,
like I’ve just mentioned… marches for Jesus, prayer walking, identification, repentance… You know how long we’ve been doing this?
We’ve been doing this since 1990, since John Dawson’s book, Taking our Cities for God, first came out, this has gotten on our agenda,
in 1990, fourteen years, we’ve been working on city transformation.
And I’m not talking about the mediocre leadership of the body of Christ, I’m talking about our best leadership has been into this. And
you know, we haven’t gotten a single city in America transformed in America yet. There’s some signs in Elk River, Minnesota, a few
signs in Baltimore, I mean, but nothing, past tense, transformed. What I’ve… one of my roles, one of the assignments God has given me
in the body of Christ is to find out the reason why. And I think the reason why is because we have a missing link. And the missing link
in this whole thing is recognizing and mobilizing and affirming and commissioning workplace apostles. Because what we need is
territorial apostles for this, and most territorial apostles will be workplace apostles, even though some nuclear church leaders, apostles,
will be territorial apostles. I just said a whole mouthful there because we’re running out of time, I don’t want to spend a lot of time, but
I want to get in your mind that gate of the transformation of society will not be opened, hasn’t been opened in fourteen years we’ve
been trying to do it, until we get the workplace apostles.
Port nummer ett, bokstav A, porten till social förvandling, porten till social förvandling. Vi har nu provat en hel del av dessa saker, som
jag just nämnde... marscher för Jesus, bönevandringar, identifiering, ånger/omvändelse... Vet ni hur länge vi har gjort detta? Vi har
gjort detta sedan 1990, då John Dawsons bok, Taking our Cities for God (Ta våra städer för Gud), först kom ut, detta har kommit på
vår agenda/dagordning, 1990, fjorton år, har vi arbetat på stadsförvandling.
(KJ = http://en.wikipedia.org/wiki/Youth_With_A_Mission - Nyckelpersoner - John Dawson, internationell president,
http://www.facebook.com/event.php?eid=136868933058213 - John Dawson, UMU Leader och författare)
Och jag talar inte om det medelmåttiga ledarskapet i Kristi kropp, jag talar om att vårt bästa ledarskap har varit inne i detta. Och vet
ni, vi har inte fått en enda stad i Amerika förvandlad i Amerika ännu. Det finns vissa tecken i Elk River, Minnesota, några tecken i
Baltimore, jag menar, men ingenting, imperfektum, förvandlat. Vad jag har... en av mina roller, ett av de uppdrag som Gud har gett mig
i Kristi kropp är att ta reda på anledningen varför. Och jag tror att anledningen är att vi har en felande länk. Och den felande länken i
hela denna sak är att erkänna och att mobilisera och bekräfta och ge uppdrag åt arbetsplatsapostlar. För vad vi behöver är
territoriella apostlar för detta, och de flesta territoriella apostlar kommer att arbetsplatsapostlar, även om vissa kärnkyrkoledare,
apostlar, kommer att vara territoriella apostlar. Jag sa precis en hel munfull där eftersom vi har ont om tid, jag inte vill spendera en
massa tid, men jag vill få i n i era sinnen att porten till samhällets förvandling inte kommer att öppnas, har inte öppnats under
fjorton år då vi har försökt att göra det, tills vi får arbetsplatsapostlarna.
Ok, the second gate that will be opened only when the workplace apostles get on board is the gate of the transference of wealth.
Now, I’ll bet everyone in this room just about has heard prophecies that God is about to release huge amounts of wealth, to transfer
the wealth from the Gentiles to His people. You’ve heard those prophecies, and I’ll bet you apostles, you’ve probably given that
prophecy more than once. Ok, what I’m saying is, everybody, these prophecies are not just by a bunch of flakes. These prophecies are
the word of the Lord! See? And Chuck Pierce and I have worked, did some work on this, we can trace these prophecies to our best
guess, to about 1992, ok? The authentic word of the Lord is that huge amounts of wealth are going to be released.
Ok, den andra porten som endast kommer att öppnas när arbetsplatsapostlarna kliver ombord är porten till överföring av rikedom.
Nu slår jag vad om att alla i detta rum har hört profetior om att Gud är på väg att frigöra enorma mängder rikedomar, för att överföra
rikedomar från Hedningar till Sitt folk. Du har hört dessa profetior, och jag slår vad om att ni apostlar, ni har förmodligen gett den
profetian mer än en gång. Ok, vad jag säger är, alla, dessa profetior är inte bara från en massa knäppgökar. Dessa profetior är Herrens
ord! Förstår ni? Och Chuck Pierce och jag har arbetat, gjort en del arbete om detta, vi kan spåra dessa profetior till vår bästa gissning,

till ca 1992, ok? Det autentiska Herrens ord är att enorma mängder rikedomar kommer att frigöras.
--And that is what needs to happen and will happen so that the prophecies about the transfer of wealth will be… that gate of
transference of wealth, will be opened. Look what it says in Isaiah 60:11. Don’t bother looking in your Bibles, but I just want you to
write down Isaiah 60:11. “Therefore your gates shall be opened continually. They shall not be shut day or night that men might bring
to you the wealth of the Gentiles.” This gate will be opened when we understand about the church in the workplace, that the church
has a government, that it takes a government to overthrow a government, and when we understand this, if we renew our minds, if
we embrace this paradigm shift, if we see, if we hear what the spirit is saying to the churches, if we recognize ministry in the
extended church and government in the extended church, the revival we’ve been praying for is just around the corner. We will see it.
Och det är vad som behöver hända och kommer att hända så att profetiorna om överföringen av rikedom kommer att bli ... den porten
av överföring av rikedom, kommer att öppnas. Titta vad det står i Jesaja 60:11. Bry er inte om att titta i era Biblar, men jag vill bara att
ni skriver ner Jesaja 60:11. "Därför skall dina portar vara öppna kontinuerligt. De ska inte stängas dag eller natt så att män skulle kunna
föra till dig Hedningarnas rikedom." Denna port kommer att öppnas när vi förstår om kyrkan på arbetsplatsen, att kyrkan har en
regering, att det krävs en regering att störta en regering, och när vi förstår detta, om vi förnyar våra sinnen, om vi anammar detta
paradigmskifte, om vi ser, om vi hör vad Anden säger till församlingarna, om vi erkänner ministry/tjänst i den utvidgade kyrkan och
regeringen i den utvidgade kyrkan, så är väckelsen som vi har bett för precis runt hörnet. Vi kommer att se det.
Let me pray for you. Låt mig be för er.
--I thank you that you allow, that you do give us ears to hear what the spirit is saying to the churches. And now I pray for every individual
here, before you, who is in the workplace, who tomorrow and in the days to come will be going out to their ministries in the workplace,
and I impart to them an anointing, I impart to them an anointing for not seeing a job, but seeing a ministry in the workplace. And I
impart an anointing to them and to this whole community to recognize and raise up apostles who will set the church in the workplace
in order so that our cities, our communities, our states, and our nations will be transformed for Your glory, in Jesus’ name.
Jag tackar dig att du tillåter, att du ger oss öron att höra vad Anden säger till församlingarna. Och nu ber jag för varje individ här, inför
dig, som är på arbetsplatsen, som i morgon och i de kommande dagarna kommer att gå ut till sina ministries/tjänster på arbetsplatsen,
och jag ”impart” (tilldelar) dem en smörjelse, jag ”impart” (tilldelar) dem en smörjelse för att inte se ett jobb, utan för att se en
ministry/tjänst på arbetsplatsen. Och jag ”impart” (tilldelar) en smörjelse för dem och för hela denna gemenskap för att erkänna och
resa upp apostlar som kommer att få ordning på kyrkan på arbetsplatsen så att våra städer, våra samhällen, våra stater och våra
nationer kommer att förvandlas (transformeras) till din ära, i Jesu namn.
... end of transcript ...
... slut av avskrift ...

Missa inte att kolla länken agenter ovan med lista över nyckelpersoner som är involverade i NAR!
Jag räknar inte upp dem här för det är lätt att klicka på länken och läsa!
Jag tror det är oerhört viktigt att ta reda på om de vi ”förlitar oss på” (kyrkoledare/konferenser/böcker m.m.) hämtar undervisning från någon av
dessa ”NAR Agenter”...eller från andra som har samröre med dem...

Men jag vill nämna ett namn: Cindy Jacobs... Lägg märke att det står:
Prophetess Cindy Jacobs of Generals Of Intercession and Women's Aglow Fellwoship
Profetissa Cindy Jacobs från Generals Of Intercession (Förbönsgeneralerna) och Women's Aglow Fellwoship (Kvinnors Glödande
Gemenskap)

http://en.wikipedia.org/wiki/Aglow_International - Aglow International is an interdenominational organization of
Christian women and men. Formerly known as Women's Aglow Fellowship...
Aglow International (”Glödande Internationellt”) är en ekumenisk organisation av kristna kvinnor och män. Tidigare känd
som Women's Aglow Fellowship (”Kvinnors Glödande Gemenskap”) ...
--Some people are wary of Aglow's claims to be an apostolic and prophetic ministry, especially as this entails ongoing
special revelation from God."
Vissa människor är försiktiga med Aglows anspråk på att vara en apostolisk och profetisk ministry/tjänst, särskilt som
detta medför pågående speciella uppenbarelser från Gud."
http://www.seekgod.ca/call.htm - Cindy Jacobs [president & co-founder of Generals of Intercession; an International
Advisor-At-Large for Women's Aglow Fellowship and a member of Aglow's International Prayer Council]
Cindy Jacobs [VD och medgrundare av Generals of Intercession (Förbönsgeneralerna), en internationell Rådgivare-I-Stort
för Women's Aglow Fellowship (Kvinnors Glödande Gemenskap) och medlem i Aglow's International Prayer Council
(Aglows Internationella Böneråd)]

Vänner – Aglow finns i Sverige! http://www.aglowsweden.org/
Jag är väl medveten om att det finns hängivna Bibeltrogna syskon som är involverade i Aglow...men vänner, låt oss
våga se Sanningen = de hämtar råd från en ledande NAR agent!

Den andra länken ovan http://www.marketplaceleaders.org/articles_view.asp?articleid=5682&columnid=743 är trasig, men jag hittade andra länkar:
http://www.marketplaceleaders.org/os/books/
Foreword by
Förord av
Dr. Peter Wagner
The Faith@Work Movement: What Every Pastor and Church Leader Needs to Know
Rörelsen Tro@Arbete: Vad Varje Pastor och Kyrkoledare Behöver Veta
Released: April 2004
Publicerad: april 2004
Publisher: Aslan Group Publishing Utgivare: Aslan Group Publishing
Softcover, 223pp
Mjukt omslag, 223pp
Is there a real move of God in the workplace? If so, what do pastors and church leaders need to know? How can the church mobilize
workplace believers to impact their city and nation? The Faith@Work Movement by Os Hillman will answer these and many more
questions about the modern-day faith at work movement.
Finns det en äkta rörelse av Gud på arbetsplatsen? Om så är fallet, vad behöver pastorer och ledare i kyrkan veta? Hur kan kyrkan
mobilisera arbetsplatstroende att påverka deras stad och nation? Rörelsen Tro@Arbete av Os Hillman kommer att svara på dessa och
många fler frågor om den nutida rörelsen tron på arbetet.
http://www.intheworkplace.com/apps/articles/default.asp?articleid=68267&columnid=1935 - Foreword to Faith@Work
Movement book by Os Hillman By Peter Wagner Förord till boken Faith@Work Movement av Os Hillman Av Peter Wagner
In my fifty or so years of ministry, most of them spent in helping to lead the body of Christ, I have witnessed a
good number of significant paradigm shifts. Clearly, our God is not a defender of the status quo. He constantly
brings new times and seasons. He is not static; He is dynamic. Change is simply a way of life in God's kingdom.
Under mina femtio år eller så av ministry/tjänst, de flesta spenderade till att hjälpa leda Kristi kropp, så
har jag bevittnat ett stort antal betydelsefulla paradigmskiften. Det är uppenbart att vår Gud inte är en
försvarare av status quo. Han kommer ständigt med nya tider och säsonger. Han är inte statisk, Han är
dynamisk. Förändring är helt enkelt ett sätt att leva i Guds rike.
Some changes come slowly, others more rapidly. Without question, one of the most rapid paradigm shifts in the church over the past
few decades has been the explosive emergence of what has been called the "faith and work movement" or "ministry in the
marketplace" or "kings and priests" or "anointing for business," just to list some examples of the emerging terminology. Since I first
became focused on this movement in 2001, I have read much of the literature and I have become acquainted with many of the top
leaders. The consensus of those who have a much longer track record in the faith and work movement than I do is that, while some
origins can be traced back to the 1950s, the rapid acceleration that we are experiencing today began sometime during the late 1990s.
Vissa förändringar kommer långsamt, andra snabbare. Utan tvekan, har ett av de snabbaste paradigmskiften i kyrkan under de senaste
decennierna varit den explosiva framväxten av vad som kallats "rörelsen tro och arbete" eller "ministry/tjänst på arbetsplatsen" eller
"kungar och präster" eller " smörjelse för företag/näringsliv”, bara för att nämna några exempel på den framväxande (KJ ”Emergent”)
terminologin. Sedan jag först blev fokuserad på denna rörelse 2001, har jag läst mycket av den litteratur och jag har blivit bekant med
många av de högsta ledarna. Samförståndet mellan de som har en mycket längre historia i tron och arbetsrörelsen än jag har är att,
även om vissa ursprung kan spåras tillbaka till 1950-talet, så började den snabba acceleration som vi upplever i dag någon gång under
det sena 1990-talet.
One of the pioneers who for many years patiently and persistently helped to move the body of Christ along the pathway toward
understanding marketplace ministries more fully was Os Hillman, the author of this book. I feel honored to have Os as a friend because I
admire the work he is doing so much. I think I could argue the point that Os Hillman, at the present time, would have the broadest
comprehension of the whole movement of any of its current leaders. The International Coalition of Workplace Ministries that Os leads is
the most inclusive network that we have nationally. Hundreds of thousands of people read his TGIF on-line daily devotional geared to
the working person. As you will see in my reading list that appears toward the end of this book, he is the most prolific writer in the field
to date.
All of this superbly qualifies Hillman to author this book, The Faith@Work Movement. More than any other book so far, this one
attempts to build bridges between, if I may use my personal terminology, "nuclear church" leaders and "extended church" leaders.
En av pionjärerna som under många år tålmodigt och ihärdigt hjälpte till att flytta Kristi kropp längs vägen mot att förstå
marknadsplats ministries/tjänsterna mer utförligt var Os Hillman, författaren till denna bok. Jag känner mig hedrad att ha OS som en
vän för att jag beundrar det arbete han gör så mycket. Jag tror att jag skulle kunna hävda ståndpunkten att Os Hillman, för närvarande,
bör ha den bredaste förståelse för hela rörelsen än någon av dess nuvarande ledare. Den Internationella Koalitionen av Arbetsplats
Ministries/Tjänster som Os leder är det mest inkluderande nätverk som vi har nationellt. Hundratusentals människor läser hans TGIF
on-line dagliga andakt som är anpassad till den arbetande personen. Han är, som ni kommer att se i min läslista som visas mot slutet
av denna bok, den mest produktiva skribent inom området hittills.
Allt detta enastående kvalificerar Hillman att författa denna bok, The Faith@Work Movement. Mer än någon annan bok hittills,
försöker denna att bygga broar mellan, om jag får använda min personliga terminologi, "kärnkyrko" ledare och "utvidgade kyrko"
ledare.
Let me explain. Låt mig förklara.
Biblically, the word for "church," ekklesia, means "the people of God." God's people are the church, not only on Sunday when they

gather together for worship and teaching (the nuclear church), but also on the other six days when they find themselves in the
workplace (the extended church). It is becoming increasingly clear that, not only do these two forms of the church really exist, and that
each is truly the biblical church, but also that they are quite different from each other, despite the fact that they contain largely the
same people.
Bibliskt, ordet för "kyrka", ekklesia, betyder "Guds folk". Guds folk är kyrkan, inte bara på söndag när de samlas till gudstjänst och
undervisning (kärnkyrkan), men också på de andra sex dagarna när de befinner sig på arbetsplatsen (den utvidgade kyrkan). Det blir
alltmer uppenbart att dessa två former av kyrkan inte bara verkligen existerar, och att var och en verkligen är den bibliska kyrkan, men
också att de är ganska olika varandra, trots att de innehåller i stort sett samma människor.
While simply acknowledging that there is a difference might seem rather innocuous, the situation becomes more complex when we
begin to explore the breadth of the gap between the nuclear church and the extended church. According to some respectable research,
the gap turns out to be much larger than most people might think. The nuclear church and the extended church each has a distinct
culture, and each culture, as cultures do, operates according to its own rule book. Most extended church leaders understand both rule
books because they not only function in the workplace, but they also are active in a local church. However, most nuclear church leaders
understand only one rulebook. This can and does cause some of them to feel very uncomfortable with the notion that their own
members customarily function, behind their backs, in a different "church" with different behavior patterns six days a week.
Medan att bara erkänna att det finns en skillnad kan tyckas ganska ofarligt, blir situationen mer komplicerad när vi börjar utforska
bredden av gapet mellan den kärnkyrkan och den utvidgade kyrkan. Enligt viss respektabel forskning, visar sig gapet vara mycket större
än de flesta tror. Kärnkyrkan och den utvidgade kyrkan har var och en en distinkt kultur, och varje kultur, som kulturer gör, fungerar
enligt sin egen regelbok. De flesta utvidgade kyrkoledare förstår båda regelböckerna eftersom de inte bara fungerar på arbetsplatsen,
men är också aktiva i en lokal kyrka. Men de flesta kärnkyrkoledare förstår bara en regelbok. Detta kan få och förorsakar några av dem
att känna sig väldigt obekväma med tanken på att deras egna medlemmar som vanligtvis fungerar, bakom deras rygg, i en annan
"kyrka" med olika beteendemönster sex dagar i veckan.
It should go without saying that God's desire in this new season of the faith and work movement is that all His people move forward in
harmony. It would be a severe setback to the kingdom of God if nuclear church leaders decided to condemn the rulebook of the
extended church for whatever reasons, and thereby widen the gap.
Det borde vara självklart att Guds vilja i den här nya säsongen av rörelsen tro och arbete är att alla Hans folk går framåt i harmoni. Det
skulle vara ett allvarligt bakslag för Guds rike om kärnkyrkoledare beslutade att fördöma regelboken för den utvidgade kyrkan
oavsett skäl, och därmed vidga gapet.
Os Hillman is acutely aware of this situation. That is why he wrote Faith@Work. This excellent book is designed to bring clear
understanding of the workplace to all church leaders. It will go a long way toward helping to bridge the gap between the church and the
marketplace. Whether you are a nuclear church leader or an extended church leader or simply a believer who wants to move in the
stream of God's new times and seasons, you will greatly enjoy this book.
Os Hillman är mycket medveten om denna situation. Det är därför som han skrev Faith@Work. Denna utmärkta bok är utformad för att
ge tydlig förståelse av arbetsplatsen till alla kyrkoledare. Den kommer att gå en lång väg mot att hjälpa till att överbrygga klyftan
mellan kyrkan och marknadsplatsen. Oavsett om du är en kärnkyrkoledare eller en utvidgad kyrkoledare eller helt enkelt en troende
som vill röra dig i strömmen av Guds nya tider och säsonger, så kommer du att tycka om denna bok väldigt mycket.
C. Peter Wagner C. Peter Wagner

Angående ovan ”framväxande (KJ ”Emergent”) terminologin”:
Lyssna gärna till Evy Junesweds undervisning från Temadagen i Alingsås, lördagen den 8 oktober, 2011!
Där tar hon upp om New Age och ger bl.a. en fantastiskt bra förklaring på ”Emergent Church”:

”En modern Reformationsrörelse med ett nytt evangelium,
i en ny förpackning för moderna människor”
Pass 5 och 6: Evy Juneswed
Rubrik: "Förföriska vindar över svensk kristenhet!"
Det råder stor förvirring i Sveriges kristenhet. Själva trosgrunden är i gungning.
Sanningens Ande smädas. Är detta tidstecken? Det är hög tid att varna: "Se till att ingen bedrar er!"

Finns att lyssna till här: http://www.bibelfokus.se/temadag_2011 - ”Skrolla” ner lite på sidan!

I början av detta nyhetsbrev skrev jag:
”Sju Berg är vad "upphovsmännen" skriver, och det är också vad Guds Ord säger i Uppenbarelseboken 17, vers 9:
Och här är det sinne, som har visdom. De sju huvudena är sju berg, som kvinnan sitter på, och de är sju kungar.
Lägg märke till att det står ”sju berg”! Det är alldeles säkert inte en slump... Vi ser nu i våra dagar strävanden att inta de
”7 bergen” – det är en strategi – SE KOPPLINGEN!”

Dave Hunt tar upp om Uppenbarelseboken 17 i ett kapitel här:
http://www.chick.com/information/religions/catholicism/sevenhills.asp

För dig som kan engelska – läs gärna hela kapitlet!
Who is the
Woman Who Rides The Beast
in Revelation 17?
Virtually all attention these days is focused on the coming Antichrist — but he is only half the story. Many are amazed
to discover in Revelation 17 that there is also another mysterious character in the heart of prophecy — a woman who
rides the beast." — Dave Hunt
The Bible says she is a city and gives remarkable clues to her identity. Reproduced here by permission is one chapter
of
one of the greatest books of our time on Bible prophecy, "A Woman Rides The Beast" by prophecy researcher Dave
Hunt.
© 1994 by Dave Hunt. Reproduced by permission
Vem är
Kvinnan som rider på Vilddjuret
i Uppenbarelseboken 17?
Praktiskt taget är all uppmärksamhet dessa dagar fokuserad på den kommande Antikrist - men han är bara halva berättelsen. Många
är förvånade att upptäcka i Uppenbarelseboken 17 att det också finns en annan mystisk figur mitt i profetians hjärta – En kvinna som
rider på vilddjuret " – Dave Hunt
Bibeln säger att hon är en stad och ger enastående ledtrådar till hennes identitet. Detta som återges här med tillstånd är ett kapitel av
en av de största böckerna i vår tid om Bibelns profetior, "A Woman Rides The Beast"
(”En Kvinna Rider på Vilddjuret”) av profetia-forskaren Dave Hunt.
© 1994 av Dave Hunt. Reproducerat med tillstånd

Eller köp boken: http://www.thebereancall.org/node/4879 (Jag köpte flera böcker och då blev priset billigare!)
Du som gärna vill läsa, men som inte kan köpa boken får gärna kontakta mig och låna ett exemplar!
Utdrag ur kapitlet:
A City on Seven Hills
A woman rides the beast, and that woman is a city built on seven hills that reigns over the kings of the earth! Was ever in all
of history such a statement made? John immediately equates the readers' acceptance of this revelation with "wisdom." We
dare not pass over such a disclosure casually. It merits our careful and prayerful attention.
Here is no mystical or allegorical language but an unambiguous statement in plain words: "The woman ... is that great city."
There is no justification for seeking some other hidden meaning. Yet books have been written and sermons preached insisting
that "Mystery Babylon" is the United States. That is clearly not the case, for the United States is a country, not a city. One might
justifiably refer to the United States as Sodom, considering the honor now given to homosexuals, but it is definitely not the
Babylon that John sees in this vision. The woman is a city.
Furthermore, she is a city built on seven hills. That specification eliminates ancient Babylon. Only one city has for more than 2000 years
been known as the city on seven hills. That city is Rome. The Catholic Encyclopedia states: "It is within the city of Rome, called the city of
1
seven hills, that the entire area of Vatican State proper is now confined."
En stad på sju kullar
En kvinna rider på vilddjuret, och den kvinnan är en stad byggd på sju kullar som härskar över jordens kungar! Var någonsin i hela
historien har ett sådant uttalande gjorts? Johannes jämställer omedelbart läsarens acceptans av denna uppenbarelse med "vishet". Vi
vågar inte gå förbi ett sådant avslöjande lättvindigt. Det förtjänar vår noggranna och bedjande uppmärksamhet.
Här finns inget mystiskt eller allegoriskt språk men ett otvetydig uttalande i klartext: "Kvinnan ... är den stora staden." Det finns inget
rättfärdigande för satt söka någon annan dold mening. Men böcker har skrivits och predikningar predikats som insisterar på att
"Mysteriet Babylon" är USA. Det är uppenbarligen inte fallet, för USA är ett land, inte en stad. Man kan med rätta hänvisa till USA som
Sodom, med tanke på anseendet som nu ges till homosexuella, men det är definitivt inte det Babylon som Johannes ser i denna vision.
Kvinnan är en stad.
Dessutom är hon en stad byggd på sju kullar. Den specifikationen eliminerar forntida Babylon. Endast en stad har under mer än 2000 år
varit känd som staden på sju kullar. Den staden är Rom. Den Katolska Encyklopedin säger: "Det ligger inom staden Rom, som kallas
staden på sju kullar, som hela området av Vatikanstatens liturgi nu är begränsad." 1

(KJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Proper_(liturgy) = Proper = Liturgy = Liturgi)
-----"Christian" Rome slaughtered Jews by the thousands —far more than pagan Rome ever did. The land of Israel was seen as belonging to
the Roman Catholic Church, not to the Jews. In 1096 Pope Urban II inspired the first crusade to retake Jerusalem from the Muslims. With
the cross on their shields and armor, the Crusaders massacred Jews across Europe on their way to the Holy Land. Almost their first act
upon taking Jerusalem "for Holy Mother Church" was to herd all of the Jews into the synagogue and set it ablaze. These facts of history
cannot be swept under the carpet of ecumenical togetherness as though they never happened.
"Kristna" Rom slaktade Judar i tusental – långt mer än hedniska Rom någonsin gjorde. Israels land ansågs som tillhörande den Romerskkatolska Kyrkan, inte Judarna. 1096 inspirerade påven Urban II det första korståget för att återerövra Jerusalem från Muslimerna. Med
korset på sina sköldar och rustningar, massakrerade korsfararna Judar över Europa på deras väg till det Heliga Landet. Nästan den allra
första gärning de gjorde när de intog Jerusalem "för Heliga Moder Kyrkan" var att fösa alla judar in i synagogan och satte det i brand.
Dessa historiska fakta kan inte sopas under mattan av ekumenisk samhörighet/gemenskap som om de aldrig hänt.
-----There is, of course, another reason why the Roman Catholic Church has neither apologized for nor repented of these crimes. How could
she? The execution of heretics (including Jews) was decreed by "infallible" popes. The Catholic Church herself claims to be infallible, and
thus her doctrines could not be wrong.
Det finns, naturligtvis, ytterligare en anledning till att den Romersk-katolska Kyrkan varken har bett om ursäkt för eller omvänt sig från
dessa brott. Hur skulle hon kunna det? Avrättning av kättare (inklusive Judar) förordnades/påbjöds av "ofelbara" påvar. Den Katolska
Kyrkan gör själv anspråk på att vara ofelbar, och därmed skulle inte hennes läror kunna vara fel.

.....................................................................................................
Se Bifogad PDF #2 ”Del 3: Byggande av de sju Bergen” för hela artikeln översatt till svenska eller läs nedan länk:
http://herescope.blogspot.com/2010/09/next-great-awakening_20.html - Monday, September 20, 2010
The Next Great Awakening. . .
Nästa Stora Uppvaknande…
. . . or Great Deadening?
… eller Stora Omintetgörande?
Part 3: Building the 7 Mountains
Del 3: Byggande av de sju Bergen
För att förstå hur BOKSTAVLIGT dessa män uppfattar faktiskt, fysiskt herravälde över dessa olika kultursegment i det globala samhället,
läs C. Peter Wagners "Let's Take Dominion Now!" (Låt oss ta herraväldet nu!) som är kapitel tre i hans bok The Church in the Workplace
(Kyrkan på arbetsplatsen) och finns HÄR på Os Hillmans "In the Workplace" webbsajt. I detta kapitel beskriver Wagner
Herravälde/Dominion som ”social transformation” och hävdar att denna agenda kommer från Gud, och han beskriver att den är ”ett av
de starkaste orden som den Helige Ande tydligt talar ut till kyrkorna idag.” Naturligtvis är syftet med att lägga till detta ”stöd” från den
Helige Ande att ge ökad tyngd och kraft till Wagners Herraväldesmandat.
--I C. Peter Wagners felaktiga teologi besegrade inte Jesus Satan på Korset.
”Även om Jesus aldrig ifrågasatte Satans herravälde, kom Han till jorden uttryckligen för att ta ifrån honom det. Jesus kom som den
andre, eller siste, Adam (se 1 Kor 15:45-47). Den första Adam förlorade herraväldet, den andre Adam kommer att återfå det.”
[betoning tillagd]
På grund av denna villolära som lär att kyrkan ska fullborda vad Kristus inte gjorde, kan Wagner sedan lära ut det falska evangeliet att
”vårt nya paradigm för att ta herravälde inkluderar en tvåfaldig uppgift: det evangeliska mandatet (frälsa själar) och det kulturella
mandatet (transformera samhället).” En påhittad heretisk konsekvens lär att hela nationer ska frälsas kollektivt, och att ”det Stora
Uppdragets bibliska mål är inget annat än social transformation.”

Kolla länken med powerpoint-presentationen i ovan artikel:
http://www.psa91.com/resource/sevenmoumtains.pdf - RECLAIMING THE 7 MOUNTAINS OF CULTURE
eller se bifogad PDF #3 ”Powerpoint - Återta de 7 Kulturbergen”
NÅGRA UTDRAG:
It's not enough to have Christians at the top of the 7 mountains. They must have a "culture-changing" faith.
Det räcker inte att ha Kristna på toppen av de 7 bergen. De måste ha en "kultur-förändrande" tro.

Fortsätt!

Mentor to 200 CEOs
"I have never seen the activity of
God more in the marketplace than
right now."
Mentor till 200 VD:n
"Jag har aldrig sett Guds aktivitet
mer på marknaden än just nu."
Henry Blackaby

7 Mountain Geographical Power Centers
vs. Evangelical Power Centers
7 Berg Geografisk Makt/Kraft Center
kontra Evangelisk Makt/Kraft Center

ICCC =
International Christian Chamber of Commerce:
http://www.iccc.se/

Networks of Key Influencers
Nätverk av Huvudpåverkare

RECLAIMING THE 7 MOUNTAINS OF CULTURE

What is in your hand?






Influence?
Networking? Form a coalition in community
Financial?
"Apostle" to your industry?
Witty invention?
Intimacy with Jesus

It's time to reclaim a mountain!

ÅTERTA DE 7 KULTUR BERGEN

Vad finns i din hand?
• Inflytande?
• Nätverk? Bilda en koalition i samhället
• Finanser?
• “Apostel” till din bransch?
• Spirituell/klurig påhitt?
Intimitet med Jesus

Det är dags att återta ett berg!

Historik Arbetsplats Ministry

Social
Transformation/Förvandling
Ed Silvoso, Billy Graham,
Henry Blackaby, Peter Wagner
Mycket intressant att de har med Billy Graham...
Missa inte heller att läsa:
http://www.intheworkplace.com/apps/articles/default.asp?articleid=22902&columnid=1935

- Let’s Take Dominion Now! By Dr .Peter Wagner

Låt oss Ta Dominion/Herravälde Nu! Av Dr. Peter Wagner
Lägg märke till att artikeln finns på själva webbsidan för ”In The Workplace” (”På Arbetsplatsen”)!
Utdrag: Social transformation, as I have been saying, is one of the strongest words that the Holy Spirit is clearly speaking to the churches today.
But before many of us would be prepared to accept that statement at face value, we would need to be assured that what we think we
might be hearing from the Holy Spirit is truly biblical. We are sure, for example, that saving souls is biblical, but how about transforming
society?
Social förvandling, som jag har sagt, är ett av de starkaste ord som den Helige Ande tydligt talar till församlingarna idag. Men innan
många av oss skulle vara beredda att acceptera uttalandet till nominellt värde, skulle vi behöva vara övertygade om att vad vi tror vi
kanske hör från den Helige Ande verkligen är bibliskt. Vi är övertygade om, till exempel, att frälsa själar biblisk, men vad sägs om att
förvandla samhälle?
---

The Congress in Lausanne - A significant change came in 1974 when the evangelical movement, led by Billy Graham, held the
International Congress on World Evangelization in Lausanne, Switzerland. At that point, evangelicals began reconsidering the place of
the cultural mandate alongside the evangelistic mandate within the total mission of the church. This was a very important shift for
those of us who now advocate social transformation. It turned out to be only a partial shift, however, in that the Lausanne Covenant
insisted on subordinating the cultural mandate to the evangelistic mandate. Still, we evangelicals then began to have social
responsibility on our radar screens, even though it wasn’t front and center.
Kongressen i Lausanne - En viktig förändring kom 1974 när den evangeliska rörelsen, ledd av Billy Graham, höll den Internationella
Kongressen för Världs Evangelisation i Lausanne, Schweiz. Vid den tidpunkten började evangelikaler ompröva platsen för det kulturella
uppdraget vid sidan av det evangeliska uppdraget inom kyrkans totala mission. Detta var en mycket viktig övergång för dem av oss
som nu förespråkar social förvandling. Det visade sig dock vara endast en partiell övergång, i det att Lausanne Konventionen
insisterade på att underordna det kulturella uppdraget till det evangeliska mandatet. Ändå så började vi evangelikaler då att ha socialt
ansvar på våra radarskärmar, även om det inte var fronten och centrum.
One event that did help to move social issues to the front and center of our agenda, particularly among evangelicals who were tuned in
to the charismatic movement, was the publication of John Dawson’s best-selling book Taking Our Cities for God in 1990. The concept of
taking a city was a tremendous innovation.
En händelse som bidrog till att flytta sociala frågor till fronten och centrum på vår agenda, i synnerhet bland evangelikaler som var
inställda på den karismatiska rörelsen, var publiceringen av John Dawson bästsäljande bok Taking Our Cities for God (Ta Våra Städer för
Gud) 1990. Konceptet att ta en stad var en fantastisk innovation/förnyelse.

Se Bifogad PDF #4 ”Lausannerörelsen / Lausannedeklarationen och Billy Graham” angående denna Kongress.
(Svenska & engelska)

Artikel om Billy Graham - No preacher that preaches the whole truth will ever receive the approval
of the Roman Church. Graham does preach some truth, but he is an expert at knowing which truth
to leave out in order to gain the support of Catholics, modernists and evangelicals.
Ingen predikant som predikar hela sanningen kommer någonsin att få godkännande av Romerska
Kyrkan. Graham predikar viss sanning, men han är en expert på att veta vilken sanning han ska
utelämna för att få stöd av Katoliker, modernister och evangelikaler.
DET ÄR NOG SÅ DET BLIVIT FÖR MÅNGA PREDIKANTER ÄVEN HÄR I SVERIGE....

Här kan man höra ett ”svamlande” om 7 Bergen:

- CEDA 2009 Money Summit - Dr. Bill Winston
CEDA 2009 Ekonomiska Toppmöte - Dr Bill Winston

http://www.youtube.com/watch?v=Uby5-IpAWeM&feature=player_embedded

0:31 in i filmen…
But what I'm saying, around me; what I saw was leadership. I saw leadership and it made an impression on me of which I really
did not know how much impression it made on me, until I got much older. And I saw how valuable leadership is for a person to
understand and be a leader. I think that one of the things that’s in short supply today is a good, godly leader or leadership - we
have to restore that.
Men vad jag säger, runt mig; vad jag såg var ledarskap. Jag såg ledarskap och det gjorde ett intryck på mig som jag verkligen
inte visste hur mycket intryck det gjorde på mig, tills jag blev mycket äldre. Och jag såg hur värdefullt ledarskap är för en person
att förstå och vara en ledare. Jag tror att en av de sakerna som är en bristvara idag är en god, gudfruktig ledare eller ledarskap
- vi måste återställa det.
And one of the things I teach sometimes is the 7 Mountains and you can find those same mountains, they call it pillars, in Proverbs
chapter 9 and verse 1. And God creates these pillars and the enemy is a counterfeiter of course, so he comes in and he tries to come
in and occupy those pillars.
Och en av de saker jag ibland undervisar är de 7 Bergen och du kan hitta samma berg, de kallar det pelare, i Ordspråksboken
kapitel 9 och vers 1. Och Gud skapar dessa pelare och fienden är en förfalskare förstås, så han kommer in och han försöker
komma in och ockupera de pelare.
”Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sina sju pelare.” (Folkbibeln)
Helt OTROLIGT att man kan läsa in “7 Berg” från denna vers!! Läs resten av kapitlet - det handlar om VISHET – INTE BERG!
So you can imagine some mountains going on and the next thing you know - at the top of those mountains are rulers. Those are
people who are actually dominating in that particular industry. So then next what happens is now all of the people on that mountain
are subject to the one on the top of that mountain.
Så du kan tänka dig några berg på gång och nästa sak vet ni - på toppen av dessa berg är härskare. De är människor som faktiskt
dominerar i den särskilda industrin. Så det som händer härnäst är nu att alla de människor på berget lyder under den som
är på toppen av detta berg. = HIERARKI!
And so you have Business, you have Entertainment, you have Government - you have all these industries. So these key industries
are the key things that hold up the economy or hold up the system of the world. Now what we want to do as Christians; we want to
occupy each one of these mountains. We want to go and take dominion over the mountains. In other words; we want to be on the
top of the Economic Mountain. I'm talking about the Christians now. We want to be at the top of the Arts- & Entertainment

Mountain - whatever mountain it is; we want to be at the top of it.
Så ni har Affärsverksamhet, ni har Underhållning, ni har Regering – ni har alla dessa branscher. Så dessa nyckelbranscher är de
viktigaste sakerna som håller upp ekonomin eller håller upp systemet i världen. Vad vi nu vill göra som Kristna; vi vill ockupera
var och en av dessa berg. Vi vill gå och ta herraväldet över bergen. Med andra ord, vi vill vara på toppen av det Ekonomiska
Berget. Jag talar om de Kristna nu. Vi vill vara på toppen av Konst-& Underhållningsberget - vilket berg det än är, så vi vill vara
på toppen av det.
Bibelord? VART står detta?
Well, that's what I saw. In my life it just happened that when I flew airplanes, I wanted to be one of the best at flying and I did
well. And I worked at IBM and wanted to be one of the best in that and I did very well. And then now I'm in the ministry, but I
want to serve God just the best that I can. And part of that really is bringing the Gospel in a way that could help people conquer
their mountain. And so, whatever it is that you are pursuing, trying to do and so forth - that's your mountain - whatever that
purpose is. And my job here, while I'm here is, a few hours or whatever it is, is to help you to conquer that mountain.
Nå, det är vad jag såg. I mitt liv det så hände bara det att när jag flög flygplan, så ville jag vara en av de bästa på att flyga och
jag gjorde det bra. Och jag jobbade på IBM och ville vara en av de bästa i det och det gjorde jag mycket bra. Och så är jag nu i
ministry/tjänst, men jag vill tjäna Gud på bästa sätt. Och en del av det är verkligen att komma med Evangeliet på ett sätt
som skulle kunna hjälpa människor att övervinna sitt berg. Och så, vad än det är som ni bedriver/strävar efter, försöker göra
och så vidare - det är ert berg - vad än det syftet är. Och mitt jobb här, medan jag är här är, ett par timmar eller vad det är, är
att hjälpa er att erövra det berget.
HAR JAG MISSAT EVANGELIET SÅ TOTALT?
JAG HAR UPPFATTAT ATT FÖRMEDLA DET TILL MÄNNISKORS FRÄLSNING – INTE FÖR ATT ERÖVRA BERG!!!

Dr. Bill Winston är pastor för Livning Word Christian Center, Forest Park, IL - http://www.billwinston.org/home/
Hans fru, Dr. Veronica Winston, har skrivit flera böcker och hennes mest populära bok, Prayer Confessions to
Dominate in the New Millennium (Bön Bekännelse att Dominera i det Nya Årtusendet), används i kyrkor över hela
nationen i sina förbönssessioner. http://www.billwinston.org/vwinston/
Enligt filmen som visas på denna sida http://www.billwinston.org/history/ så har de 19,000 medlemmar och äger en massa
bolag (inklusive bolag för ”Privat Jetflygplansunderhållning & träning” & ”vattenflaskor”). De äger ett helt köpcentra
där framsidan är detaljhandel och på baksidan finns församlingslokalen som har plats för över 3,500 besökare!
Inte kunde man ana att han var så ”framgångsrik” med ovan svammel!!

Detta ovan är kanske den ”starkaste exemplet” att se ”7 Berg-strategin” förverkligad på sin ort!
Jag antar att det är så här de alla vill ”inta” sina städer...
Det handlar om makt & pengar i sista änden...
”Ägodelar hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden” Ordspråksboken 11:4 Folkbibeln
Utifrån Nya Testamentet förstår vi att ”Rättfärdigheten” får vi AV NÅD genom Jesus Kristus då vi blir födda på nytt och då
får vi Guds Helige Andes hjälp att leva & förbli i Kristus!
http://en.wikipedia.org/wiki/Word_of_Faith
Kenneth Hagin was heavily influenced by Kenyon’s writings. Hagin has been referred to as the “father” of the modern Word of Faith movement.
He elaborated on Kenyon’s theology of covenant confession, preaching a four-part formula for receiving God’s promises: “Say it; do it; receive it;
tell it.” Many Bible preachers and teachers have been influenced either directly or indirectly by Kenneth Hagin and his teaching. The most
recognized include Kenneth Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar, Joyce Meyer, Jerry Savelle, Bill Winston, Joel Osteen, Charles Nieman,
[citation needed]
Jesse Duplantis, Jason Mckay, Keith Moore and Hobart Freeman
.
Kenneth Hagin var mycket influerad av Kenyons skrifter. Hagin har kallats "fadern" till den moderna Trosrörelsen. Han byggde vidare på
Kenyons teologi i bekännelseförbund, och predikade en fyr-delsformel för att ta emot Guds löften: "Säg det, gör det, tag emot det, berätta om
det." Många Bibelpredikanter och lärare har påverkats direkt eller indirekt av Kenneth Hagin och hans undervisning. De mest kända inkluderar
Kenneth Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar, Joyce Meyer, Jerry Savelle, Bill Winston, Joel Osteen, Charles Nieman, Jesse Duplantis,
[källa behövs]
Jason McKay, Keith Moore och Hobart Freeman
.

.....................................................................................................
Det är väl onödigt att kommentera att ElijahList förmedlar NAR/ICA – Apostlar & Profet budskap...
http://www.elijahshopper.com/The_Best_of_Keys_2010_Part_3_p/5-pack-keys10_part3.htm - The ElijahList Store ElijaList Butiken
"The Ultimate Crisis & Ultimate Hope" by Rick Joyner
”Den Ultimata Krisen & Ultimata Hoppet” av Rick Joyner
"Becoming a Change Agent" by Os Hillman
”Att bli en Förändringsagent" av Os Hillman

"Unmasking the True Identity of Joseph" by Dr. Francis Myles
“Demaskera/Avslöja den Sanna Identiteten av Josef” av Dr. Francis Myles
"Agape Road in the Marketplace" by Robert Ricciardelli
”Agape Vägen på Markandsplatsen” av av Robert Ricciardelli
"The Kingdom Wealth Cycle" by C. Peter Wagner
"Konungarikets Rikedomscykel" av C. Peter Wagner
.....................................................................................................
http://www.talk2action.org/story/2011/4/3/94532/19039 - RECLAIMING CITIZENSHIP HISTORY AND FAITH - TALK TO ACTION

ÅTERTA MEDBORGARSKAPETS HISTORIA OCH TRO - TALK TO ACTION (ORD TILL HANDLING)
Quotes from the Apostles on "Social Transformation" in Context of the 7M Campaign Rachel Tabachnick
Citat från Apostlarna om "Social Transformation/Förvandling" i Sammanhang till 7M Kampanjen Rachel Tabachnick
Sun Apr 03, 2011 at 09:45:32 AM EST

Sön 3 april 2011 kl 09:45:32 EST (Eastern Time / Östra Tiden)

A conference on "Social Transformation" took place at Harvard on Friday and Saturday featuring leading New Apostolic
Reformation (NAR) Apostles Lance Wallnau, Bill Hamon, Pat Francis, and Os Hillman. All four travel internationally promoting
the "Reclaiming the Seven Mountains" campaign and are considered to be experts on "workplace" or "marketplace apostles."
Transformation is not a generic term to the NAR but a brand used in the title of training videos, books, conferences and organizations.
As seen in the following quotes from leading apostles, promoting "social transformation" equates with gaining political and societal
power or "Christian dominion." They advertise their charitable activities, but these are secondary to their primary purpose - the
mandate to take dominion over society and government, a mandate that includes driving out those they believe to be (literally) under
the control of demons.
En konferens om "Social Förändring" ägde rum på Harvard på fredag och lördag med ledande Nya Apostoliska Reformationen (NAR)
Apostlar Lance Wallnau, Bill Hamon, Pat Francis, och OS Hillman. Alla fyra reser internationellt för att främja "Återta de Sju Bergen"
kampanjen och anses vara experter på "arbetsplats" eller " marknadsplatsapostlar." Transformation (Förvandling) är inte ett
generiskt/allmänt namn på NAR, utan ett varumärke som används i rubriken på utbildningsvideor, böcker, konferenser och
organisationer. Som framgår av följande citat från ledande apostlar, likställs att främja "social förändring" med att få politisk och
samhällsmakt eller "Kristet herravälde." De annonserar sin välgörenhetsverksamhet, men dessa är sekundära till deras primära syfte –
mandatet/uppdraget att ta herravälde över samhälle och regering, ett mandat/uppdrag som omfattar att driva ut dem som de tror är
(bokstavligen) under kontroll av demoner.
--Os Hillman also credits Ed Silvoso with being a pioneer of "transformation," as defined by the apostles.
"When it comes to city transformation, it is hard to write about the subject without acknowledging
Ed Silvoso, founder and president of Harvest Evangelism."
You can see video of the conference led by Ed Silvoso and referenced in Hamon's quote above at Bruce Wilson's
Transforming Uganda. For numerous quotes on Transformation from Silvoso and other apostles see
Quotes from Ed Silvoso and Other NAR Apostles About Transformation..
Os Hillman tillskriver också Ed Silvoso äran med att vara en pionjär inom "transformation", som definieras av apostlarna.
"När det gäller till stadens förvandling, så är det svårt att skriva om ämnet utan att erkänna
Ed Silvoso, grundare och VD för Harvest Evangelisation."
Du kan se video från konferensen under ledning av Ed Silvoso och som refererats i Hamons citat ovan hos Bruce Wilsons
Förvandla Uganda. För talrika citat om Transformation från Silvoso och andra apostlar se
Citat från Ed Silvoso och andra NAR Apostlar Om Transformation.
--Os Hillman's endorsement of Wagner's 2006 book The Church in the Workplace: How God's People Can Transform Society states,
"In The Church and the Workplace, Peter Wagner has provided us with a solid validation and
thorough biblical understanding of the current work and faith movement."
Os Hillmans stöd av Wagners från bok 2006, Kyrkan i Arbetslivet: Hur Guds Folk Kan Förvandla Samhället hävdar,
"I kyrkan och på Arbetslivet, har Peter Wagner gett oss en gedigen validering och
grundlig biblisk förståelse av den nuvarande rörelsen arbete och tro. "
Wagner states on page 38 of The Church and the Workplace,
"Now that we have social transformation on our evangelical agendas, it is time for action. I regard
'social transformation' as the concept term. However, the action term that will best set us on the
road toward that goal is 'taking dominion.'"
Wagner påstår på sidan 38 i Kyrkan och Arbetsplatsen,
"Nu när vi har social förändring på våra evangeliska agendor, så är det dags för handling. Jag ser
"social omvandling" som konceptbegreppet. Men handlingstermen som bäst kommer att ställa oss
på vägen mot detta mål är "ta herravälde."
In the foreword to Os Hillman's book The Faith@Work Movement, C. Peter Wagner states describes why the apostles have

not yet been successful in transforming cities,
For years we have sought after transformation of our cities. We have prayed, held pastor-prayer
conferences, prayer-walked our cities, etc. Still not one U.S. city has been transformed. Why is that?
I feel I finally know the answer to that question. It lies in the fact that pastors and church leaders do
not hold authority in the cities where the change must originate. Business and government leaders
hold that authority."
I förordet till Os Hillman bok The Faith@Work Movement (Rörelsen Tro@Arbete), beskriver C. Peter Wagner varför apostlarna ännu
inte varit framgångsrika i att förvandla städer,
"I åratal har vi sökt efter förvandling av våra städer. Vi har bett, hållit pastor-bönekonferenser,
böne-vandrat våra städer, m.m. Men ännu har inte en amerikansk stad blivit förvandlad. Varför det?
Jag känner att jag äntligen vet svaret på den frågan. Det ligger i det faktum att pastorer och kyrkoledare inte
besitter auktoriteten i de städerna där förändringen måste uppstå. Affärs- och regeringsledare
besitter den auktoriteten."
--In a segment of Pat King's Extreme Prophetic TV broadcast, she introduces Lance Wallnau, the motivational guru for the Seven
Mountains by saying:
"The Lord is coming back for a glorious church, he's coming back for an overcoming church, a church
that is the head and not the tail, above and not beneath, a church that knows how to possess and
occupy. Our good friend Lance Wallnau is going to share a message with you to today on the seven
mountains that are available for the church to conquer, and conquer we will!"
Lance Wallnau begins,
"The Seven Mountains are - it's almost like its a template for warfare. Because the church so
frequently does not have a language for how it goes about taking territory...
The Seven Mountains is not my message. I think its a mandate given to me from Loren Cunningham
and Bill Bright spiritually. Because these two titans in evangelism took youth movements, young
people, whether it was Youth With A Mission with Loren or Campus Crusade with Bill Bright. And
they literally mobilized the next generation in their day to go evangelize the world. God visited those
two men and showed them seven kingdoms, seven mountains, that if they would focus on it, the next
generation could take nations."
Wallnau claims that it would only take 3 -5% of people aggressively working in any given location to create a tipping point and gain
control over the seven sectors of government and society. The 2010 video is currently on Os Hillman's Marketplace Leaders website.
I ett avsnitt i Pat Kings Extrema Profetiska TV-sändning (= Patricia King - http://www.xpministries.org/), introducerar hon Lance
Wallnau, motivationsgurun för de Sju Bergen genom att säga:
"Herren kommer tillbaka för en härlig kyrka, han kommer tillbaka för en övervinnande kyrka, en kyrka
som är huvudet och inte svansen, ovan och inte under, en kyrka som vet hur man besitter och ockuperar.
Vår gode vän Lance Wallnau kommer att dela ett budskap med er idag om de sju
bergen som är tillgängliga för kyrkan att erövra, och erövra kommer vi att göra! "
Lance Wallnau börjar,
"De Sju Bergen är - det är nästan som att en mall för krigföring. Eftersom kyrkan så ofta saknar ett
språk för hur man tar itu med att ta territorium ...
De sju Bergen är inte mitt budskap. Jag tror att det andligen är ett mandat till mig från Loren
Cunningham och Bill Bright. Eftersom dessa två titaner/jättar i evangelisation tog ungdomsrörelser,
unga människor, vare sig det var Youth With A Mission med Loren eller Campus Crusade med Bill Bright.
Och de mobiliserade bokstavligen nästa generation på sin tid att gå och evangelisera världen. Gud
besökte dessa två män och visade dem Sju Riken, sju berg, att om de skulle fokusera på det, så
kunde nästa generation ta nationer."
Wallnau hävdar att det bara skulle ta 3 -5% av personer som aggressivt arbetar på en given plats för att skapa en brytpunkt och få
kontroll över de sju sektorerna av regering och samhälle. 2010 års video är för närvarande på Os Hillman Marknadsplats Ledare
hemsida.
--The Great Wealth Transfer
As noted in a previous article on the Social Transformation conference at Harvard, Lance Wallnau, Os Hillman, and Pat Francis are
regular speakers at the annual Kingdom Economic Yearly Summit or KEYS. This is an event with the stated purpose of "Mobilizing God's
Marketplace Army" through teaching biblical entrepreneurship and to prepare for the "great wealth transfer" in which the apostles
believe wealth will be shifted from the ungodly to the godly.
The KEYS conference is advertised as "Reclaiming the 7 Mountains Using the Kingdom Keys." The introduction page begins,
"God is preparing His bride, the body of Christ, for unprecedented wealth transfer."
The introduction continues,
"God is calling the church - both corporately and individually - to arise from slumber and become
more united, intentional, and strategic in order to reclaim the seven societal/cultural mountains/
spheres of influence and authority, and their respective gates and gatekeepers. This process will
require prayer, time, leadership, unity, integrity, holiness, strategy, courage, wisdom, favor, and
finances to effect lasting transformation. Kingdom financial models and infrastructure are required
as part of the foundation."
Den Stora Resursöverföringen / Överföringen av Stora Rikedomar

Som nämnts i en tidigae artikel på den Sociala Förvandlingskonferensen vid Harvard, så är Lance Wallnau, Os Hillman, och Pat Francis
regelbundna talare vid den årliga Kungarikets Ekonomiska Årliga Toppmöte eller KEYS (NYCKLAR). Detta är ett evenemang med den
uttalade avsikten att "Mobilisera Guds Marknadsplatsarmé" genom att undervisa bibliskt entreprenörskap och att förbereda sig för den
"stora resursöverföringen" där apostlarna tror rikedom kommer att flyttas från de ogudaktiga till de gudfruktiga.
The KEYS (NYCKLAR) konferensen annonseras som "Återta de 7 Bergen genom att Använda Kungarikesnycklarna."
Introduktionssidan börjar,
"Gud förbereder Sin brud, Kristi kropp, för oöverträffad rikedomsöverföring."
Introduktionen fortsätter,
"Gud kallar församlingen - både kollektive och individuellt – att stiga upp ur sömnen och bli mer enat,
avsiktligt och strategiskt för att återta de sju samhälleliga/kulturella bergen/sfärerna av inflytande
och auktoritet, och deras respektive portar och portvakter. Denna process kommer att kräva bön,
tid, ledarskap, enighet, integritet, helighet, strategi, mod, visdom, favör, och finanser för att påverka
varaktig förvandling. Finansiella modeller för Kungariket och infrastruktur krävs som en del av grunden."

.....................................................................................................
http://www.intheworkplace.com/apps/articles/default.asp?articleid=68245&columnid=1935 – Taking Faith into the 9
to 5 Window By Os Hillman
Att Ta Tro in i 9:e till 5:e Fönstret Av Os Hillman
That message is getting through as the Faith at Work movement sweeps across the land, and the potential is great for it to effect
genuine revival across the culture. Dr. Peter Wagner, noted church growth expert and former professor at Fuller Theological
Seminary, also foresees this revival. In The Faith@Work Movement, Dr. Wagner notes, "I believe the workplace movement has the
potential to impact society as much as the Reformation did. I have read 84 books on this movement and have 54 pages of
9
handwritten notes. It is what the Spirit is saying to the churches today."
Det budskapet når fram eftersom tron på sveper arbetet rörlighet över landet, och potentialen är stor för att det ska gälla äkta
väckelse i hela kulturen. Dr Peter Wagner, konstaterade församlingstillväxt expert och tidigare professor vid Fuller Theological
Seminary, förutser också denna väckelse. I tron @ Work rörelsen, Dr Wagner noterar, "Jag tror på arbetsplatsen rörelsen har
potential att påverka samhället lika mycket som reformationen gjorde. Jag har läst 84 böcker om denna rörelse och har 54 sidor
9
med handskrivna anteckningar. Det är vad Anden säger till församlingarna idag. "

.....................................................................................................
http://www.the7mountains.com/our-purpose/about-me/ - 7 Mountains - Fulfilling Your God Given Assignment

7 Berg – Uppfyll det Uppdrag som Gud har gett Dig
For over 15 years I have been reading, listening, seeking, attending conferences associated with God @ Work. Initially there was
little information available, but as this revelation has gained recognition, and has gained momentum, books now available are
plentiful.
I över 15 år har jag läst, lyssnat, sökt, deltagit i konferenser förknippade med Gud @ Arbetet. Inledningsvis så fanns det inte mycket
information tillgänglig, men eftersom denna uppenbarelse har vunnit erkännande, och har tagit fart, så finns det nu rikligt med
tillgängliga böcker.
In 2002 I attended a Conference the speakers were, Cindy and Michael Jacobs and James Thwaites . The focus of this conference
was the church in the workplace. 2003 I started receiving TGIF (Today God Is First) emails from Os Hillman of Marketplace Leaders.
År 2002 deltog jag i en konferens, talarna var Cindy och Michael Jacobs och James Thwaites. Fokus för denna konferens var kyrkan
på arbetsplatsen. 2003 började jag emotta TGIF (Idag Är Gud Först) e-post från Os Hillman från Marknadsplats Ledare.
In September 2007 I attended God’s Plans @ Work conference. The main speakers were Os Hillman, Dr Peter Wagner, Pastor Che
Ang and businessman John Gagliardi. As I listened and spoke with other attendees, I felt like I had come home. This is where I fit.
September 2007 deltog jag på Guds Planer @ Arbetet konferens. Huvudtalarna var Os Hillman, Dr Peter Wagner, pastor Che Ang
(KJ: Jag tror hon menar Che Ahn!) och affärsmannen John Gagliardi. När jag lyssnade och pratade med andra deltagare, kände
jag att jag hade kommit hem. Det är där jag passar.
My passion is to see Christians fulfilled in their vocations as ministers of the Kingdom of God.
Min passion är att se Kristna tillfredsställda i sina yrken som ministrar/tjänare i Guds rike.
Work satisfaction = Kingdom occupation.
Arbetstillfredsställelse = Rike ockupation.

My mission is to change the mindset about ministry and work. To see Christians validated and empowered through encouragement
to be the ministers that they have been called then to be. Mountain dwellers.
Mitt uppdrag är att ändra tankesättet om ministry och arbete. Att se Kristna bekräftade och berättigade/bemyndigade genom
uppmuntran för att då vara de ministrar/tjänare som de har kallats att bli. Bergsinvånare.

.....................................................................................................
http://thechurchofjesuschrist.us/tag/os-hillman/ - Seven Mountains of Joel's Army – A Template for Warfare
Sju Berg av Joels Armé – En mall för Krigföring
Watch the video first
Titta på videon först
Did you notice that they all say the same thing? They have told you exactly what they plan to do, to overtake the ‘gates of
commerce’, so that it can provide a tipping point to control the culture. C. Peter Wagner has said that he wants an ‘Apostolic
Government’ by 2012.
So, what do we do?
Märkte du att de alla säger samma sak? De har berättat exakt vad de planerar att göra, att överta "handelsportarna”, så att den
kan bli en tippunkt för att kontrollera kulturen. C. Peter Wagner har sagt att han vill ha en ’Apostolisk Regeringen’ vid 2012.
Så, vad gör vi?

Ja, vad gör vi? BRA FRÅGA!
Se till att varna alla vi kan och själva ta avstånd från allt som har med detta att göra!
Wagner är 81 år så han verkar pusha för fullt att detta ska ske nästa år, för att själv få vara med om detta...
.....................................................................................................
http://www.oneplace.com/devotionals/tgif-today-god-is-first/the-queen-of-heaven-8822.html - Devotionals - The Queen of Heaven

Devotionals - Himlens Drottning
If you want to change the spiritual climate of your city you must address the principalities that rule that city. Such was the case for
the apostle Paul when he went to the city of Ephesus. There was a territorial principality that was worshipped by the people of
Ephesus named Diana of the Ephesians (also known by her Greek name, Artemis). The people gave money to this false god and it
strongly influenced the economy because of this. The city was also the center for magic and the occult.
Om du vill ändra det andliga klimatet i din stad så måste du ta itu med furstendömena som härskar över den staden. Så var fallet
för aposteln Paulus när han gick till staden Efesos. Det fanns ett territoriellt furstendöme som dyrkades av folket i Efesos som hette
Efesiernas Diana (också känd under sitt grekiska namn, Artemis). Folket gav pengar till denna falska gud och det påverkade starkt
ekonomin på grund av detta. Staden var också centrumet för magi och det ockulta.

Her temple in Ephesus was listed as one of the Seven Wonders of the Ancient World - the most outstanding and opulent
example of architecture in the whole city. Her followers called her "magnificent," "great goddess," "savior," and
"Queen of Heaven."
Hennes tempel i Efesus var listad som ett av de Sju Underverken i den Antika Världen - de mest framstående och
överdådiga exempel på arkitektur i hela staden. Hennes anhängare kallade henne "magnifik", "stora gudinnan", "frälsare" och
"Himmelens Drottning". (KJ: Idag är det ett av namnen på RKK’s Maria – Himmelens Drottning!)
Paul preached in Asia for two years and had great success confronting this territorial principality. Paul began to neutralize the
Queen of Heaven's power so much by the gospel that the common people began to notice. They not only stopped worshipping and
sacrificing to her, the silversmith's who were manufacturing idols were going out of business, so they staged a public riot. They
filled the huge amphitheater and shouted for two hours, "Great is Diana of the Ephesians" (Acts 19:34).
Paulus predikade i Asien i två år och hade stor framgång med att konfrontera detta territoriella furstendöme. Paulus började
neutralisera så mycket av Himlens Drottningens makt genom evangeliet att vanligt folk började lägga märke till det. De inte bara
slutade de att tillbe och offra till henne, silversmedarna som tillverkade avgudar gick i konkurs, så de arrangerade ett offentligt
upplopp. De fyllde den stora amfiteatern och skrek i två timmar, "Stor är efesiernas Diana" (Apg 19:34).

Many who were converted burned all of the idols and magic books. "When they calculated the value of the scrolls, the total came
to fifty thousand drachmas. In this way the word of the Lord spread widely and grew in power" (Acts 19:20). Based on the U.S.
economy today, the pile of magic paraphernalia that was burned would have been worth four million dollars!*
Många som konverterade brände alla avgudar och magiska böcker. "När deras värde blev sammanräknat, fann man att det
uppgick till femtio tusen silverpengar. På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft." (Apostlagärningarna
19:20). Baserat på den amerikanska ekonomin i dag, skulle högen av magi attiraljer som brändes upp skulle ha varit värt fyra
miljoner dollar! *
In order for you to impact your city you must identify and break down the ruling principalities that may be hindering the gospel
there. The more common principalities in the western world would include the religious spirit, the spirit of mammon, pride, and
freemasonry to name a few.
För att du påverka din stad måste du identifiera och bryta ner de härskande furstendömena som kan hindra evangeliet där. De
vanligaste furstendömen i västvärlden skulle omfatta religions anden, mammon anden, stolthet och frimureri för att nämna några.
Ask God for wisdom and discernment as you prepare to deal with your local and regional principalities.
Be Gud om vishet och urskillningsförmåga när du förbereder dig att ta itu med dina lokala och regionala furstendömen.
Adapted from Confronting the Queen of Heaven, C. Peter Wagner,
Wagner Books, 11005 N. Highway 83, Colorado Springs, CO p. 14-17 2001
Anpassad från Konfrontera Himlens Drottning, C. Peter Wagner,
Wagner Books (Böcker), 11005 N. Highway 83, Colorado Springs, CO s. 14-17 2001
Contact Os Hillman at http://www.marketplaceleaders.org.
Kontakta Os Hillman på http://www.marketplaceleaders.org.

(Bilder från Google)
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http://www.youtube.com/watch?v=KrAi9Wkmfng - KEYS Testimonials

KEYS (NYCKLAR) Vittnesbörd Tamara Lowe, Peter Wagner, Os Hillman, Kenn Renner, February 3rd - 6th, 2010 - www.KingdomEconomicSummit.com
Utdrag: ...KEYS allows a networking of people of like mind - a Kingdom minded people... Come to KEYS!
...you get to network with a lot of Movers and Shakers...
...a true mountain top experience
...This I feel is really on the cutting edge of what the Holy Spirit is saying to the churches. Because the Holy Spirit is giving us a mandate
to take Dominion. And He is showing us, step by step, how to amass and build the wealth and distribute the wealth that is necessary
for bringing change to our society. So the KEYS conference is one of the main focal points that God has raised up in the last three years,
to bring His people together, focus on the Kingdom, focus on the wealth, focus on transforming society and fulfilling the Great
Commission...
...I believe that God is breathing something unique in the last few year in the whole Marketplace Movement and that is that the Seven
Mountain of Culture are on His heart......to see this as a tactical and strategically aspect of culture......Faith @ Work has kind of the
foundation for us to lay and now we're moving into the reclaiming the Seven Mountain of Culture...
...build network with people...
...2009 ...I had a visitation from the Lord...and I just thank God for impartation - His visitation - He allowed me to know that I was called
to be both; both a king and a priest.....to fellowship with those of us that have the King Priest anointing. Such a powerful experience.
...from all denominations...
...most powerful Kingdom Economic Forums on the planet today. ...except Jesus is all over the place... ...among Kingdom people......I tell
you; The KEYS Summit...is surely a place where you come to get some KEYS!
...marketplace specialists...Impartation...rebirth...new hope...

...to influence the Marketplace...
...learned the difference between "breakthrough" and "break out" and I'm in a "break out season"...launched me to a new level. I feel
like I've received a new mantel here...
I'm here as a Volunteer in the Prophetic Ministry to minister words of prophecy to people that come up to meetings of 15 minutes
segments at a time...to see how God has ministered to the people - people have come out with joyful laughter, they have come out
with tears coming down their faces. God has deeply and richly affected peoples’ lives through the ministry here, it's been tremendous.
…I think I came because I saw a line of speakers that I have usually seen in Church conferences, but I've never seen Rick Joyner and
Lance Wallnau and Chamblee...the type of speakers coming and speaking on Marketplace topics...
...There has been break out in so many lives, new levels, new dimensions, new mantles and people will leave here changed..
... KEYS (NYCKLAR) tillåter ett nätverkande av likasinnade - ett folk med sinne för Kungariket ... Kom till KEYS!
... Du kommer att få nätverka med en massa Movers and Shakers (Flyttare och Skakare)...
( KJ: http://www.moversandshakers.uk.com/ - It's all about "Moving" and "Shaking" with the right people …creating connections with key
players in the industry …it's about making yourself known in the market place as the best person to do business with.
Det handlar om "Flytta" och "Skaka" med rätt personer ...skapa kontakter med nyckelpersoner inom branschen ...det handlar om att göra dig
känd på marknadsplatsen som den bästa personen att göra affärer med.
DET ÄR DÅ INTE GRATIS ATT VARA MEDLEM HÄR INTE: http://www.moversandshakers.uk.com/index.php?p=join )

...en sann bergstopps upplevelse
...Detta känner jag, är verkligen i främsta ledet av vad den Helige Ande säger till församlingarna, eftersom den Helige Ande ger oss ett
mandat att ta Dominion/Herravälde. Och han visar oss, steg för steg, hur man samlar och bygger rikedomen/välståndet och fördelar
rikedomen som är nödvändig för att medföra förändring till vårt samhälle. Så KEYS (NYCKLAR) konferensen är en av de viktigaste
kontaktpunkterna som Gud har rest upp under de senaste tre åren, för att föra samman Sitt folk, fokusera på Konungariket, fokusera på
rikedomen, fokusera på att förvandla samhälle och uppfylla Missionsbefallningen ...
... Jag tror att Gud andas något unikt under de senaste åren i hela Marknadsplats Rörelsen och det är att de Sju Kulturbergen ligger på
Hans hjärta ...att se detta som en taktisk och strategisk aspekt av kultur ...Faith @ Work (Tro @ Arbete) har liksom varit grunden för oss
att lägga och nu flyttar vi in i återtagandet av de Sju Kulturbergen...
... Bygga upp nätverk med folk ...
... 2009 ...Jag hade en visitation från Herren ...och jag tackar Gud för impartation - Hans visitation - Han tillät mig att få veta att jag
var kallad att vara båda delarna; både en kung och en präst ...att ha gemenskap med dem av oss som har Kungaprästsmörjelsen. En
sådan stark upplevelse.
... Från alla samfund ...
...det starkaste Kingdom Economic Forums (Kungadömets Ekonomiska Forum) på planeten idag ...förutom att Jesus är överallt på
platsen ...Bland Kungarikets folk ...jag säger er; KEYS Summit (NYCKLAR Toppmötet) .. är verkligen en plats där du kommer att få några
NYCKLAR!
... Marknadsplats specialister ...Impartation ...pånyttfödelse ...nytt hopp ...
... Att påverka Marknadsplatsen
... lärt mig skillnaden mellan att "bryta igenom" och "bryta ut" och jag är i en "bryta ut” säsong ...lanserade mig till en ny nivå. Jag
känner att jag har fått en ny mantel här
... Jag är här som en volontär i den profetiska Ministryn/Tjänsten för att betjäna med profetiska ord till folk som kommer till möten i 15
minuter segment åt gången ...att se hur Gud har betjänat till folket - folk har kommit ut med glada skratt , de har kommit ut med tårar
som rinner ner i deras ansikten. Gud har djupt och rikt påverkat människors liv genom ministryn här, det har varit enormt.
... Jag tror att jag kom för jag såg en rad av talare som jag vanligtvis har sett på Kyrkokonferenser, men jag har aldrig sett Rick Joyner
Lance Wallnau och Chamblee ...typen av talare som kommer och talar om Marknadsplatsämnen ...
... Det har skett ”utbrytningar” i så många liv, nya nivåer, nya dimensioner, nya mantlar och folk kommer att åka härifrån förändrade.
http://www.youtube.com/watch?v=yT7SxFb_D38&NR=1

Tamara Lowe, Francis Myles, Kenn Renner

- KEYS 2010 Report and Recap

KEYS 2010 Rapport och Sammanfattning (KEYS = NYCKLAR)

...how you too can receive all the great wisdom, revelation and impartation the occurred at this year's KEYS. We need your support in
making KEYS an ongoing success and I show you how you can become a financial partner with KEYS at the end of this short video.
… KEYS is where businessmen and women and entrepreneurs and future business leaders gather together to network, worship,

fellowship, pray and learn. Business relationships and covenant friendships were forged along with teachings from the greatest
Christian Business Leaders, Coaches, Authors and Speakers of our era. This year’s theme ..."prospering in an economic crisis"...
Dozens of the world's most recognized authorities on business imparted wisdom to those who attended and worldwide on live webcast.
…hur du också kan ta emot all den stora vishet, uppenbarelse och impartation som inträffade på detta årets KEYS (NYCKLAR). Vi
behöver ditt stöd för att göra KEYS (NYCKLAR) till en pågående succé och jag visar dig hur du kan bli en finansiell partner med KEYS i
slutet av denna korta video.
... KEYS/NYCKLAR är där affärsmän och kvinnor och företagare och blivande företagsledare samlas för att nätverka, tillbedja, ha
gemenskap, be och lära sig. Affärsrelationer och förbundsvänskap arbetades fram tillsammans med läror från de största Kristna
Företagsledare, Coacher, Författare och Talare i vår tid. Årets tema... "framgång i en ekonomisk kris" ... Dussintals av världens mest
erkända auktoriteter på affärer imparted (tilldelade) visdom till de som deltog och över hela världen via direktsändning on-line.
Powerful Kingdom speeches were delivered by best-selling authors and businessmen and women including; Lance Wallnau, Rick Joyner,
Dr. Pat Francis and Tamara Lowe and many more. …50 hours of Blockbusting Business revelation and impartation is available to you...
Kraftfull Kungarike anföranden/tal levererades av bästsäljande författare

(= C. Peter Wagner)

och affärsmän och kvinnor som inkluderade;

Lance Wallnau,

Rick Joyner,

Dr Pat Francis

och Tamara Lowe

och många fler.

... 50 timmar hussprängande Affärsuppenbarelse och impartation finns tillgängligt för dig ... ....
… You are encouraged to partner with Dr. Bruce Cook and help KEYS by offering a much needed donation to help cover the expenses of
this year’s event. No donation is too small or too large and every dollar is appreciated. Your partnership contribution will also support
next year’s KEYS Event... ...Partner with KEYS by helping with your resources to spread the message of God's Kingdom to the
Marketplace and the Business and Financial world.
... Du uppmuntras att bli partner med Dr Bruce Cook och hjälpa KEYS genom att offra en välbehövd donation för att täcka kostnaderna
för detta års Evenemang. Ingen donation är för liten eller för stor och varje dollar uppskattas. Ditt partnerskapsbidrag kommer också
att stödja nästa års KEYS Evenemang... ... Bli partner med KEYS genom att hjälpa till med dina resurser för att sprida budskapet om
Guds Rike till Marknadsplatsen och Affärs- och Finansvärlden.

Fortsätt läs - skrolla ner!

- KingdomEconomicSummit.Com KungadömetsEkonomiskaToppmöte.com
Annons för kommande Finansiella N.Y.C.K.L.A.R. Toppmöte i Los Angeles, Kalifornien Mars 2012:
ÅK INTE DIT!
http://kingdomeconomicsummit.com/

TIDIG REGISTRERING (t.o.m. 15 jan)
$199,00 = ca 1 308 SEK - per individ, ELLER
$299,00 = ca 1 965 SEK - med make, associera och kollega
REGISTRERING AFTER 15 JAN
$299,00 = ca 1 965 SEK - per individ, ELLER
$399,00 = ca 2 622 SEK - med make, associera och kollega
SEK enl. valutakonverterare den 5/11-11...

DETTA ÄR INGA SMÅSUMMOR... OCH ÄNDÅ TIGGER DE OM PENGAR!!!
REGISTRERING INGÅR
Inträde till alla Evenemang
Summit Program Material
Personlig Bön Betjäning
Möjligheter till Nätverkande

http://www.kingdomeconomicsummit.com/videos.html -

Bland många andra:
Os Hillman, Rick Joyner
och Patricia King, Dr. Wallnau!
VIDEO KOLLA!

P.g.a. tidsbrist och för att det kommer att bli ett MYCKET LÅNGT brev så avstår jag att kommentera eller översätta vad som sägs i
dessa videor som finns på ovanstående länk...
OM du kan engelska så skulle jag uppmuntra dig att ta tid att se dem – för att förstå HUR de ”opererar”...
http://www.kingdomeconomicsummit.com/ -

KLICKA PÅ: ”Exhibitors those who exhibit” (”Utställare de som ställer ut”) så får man se vad det kostar att ställa ut:
Med början på $1,000.00 – 25,000.00!!! ca SEK 6 580 – 164 400!!! SEK enl. valutakonverterare den 5/11-11... DET KOSTAR VERKLIGEN!

Inte undra på att dessa ledare kan tala om framgång och rikedom – de drar in oerhörda summor pengar – allt i
”Herrens Namn”! Ändå – åter igen – ändå tigger de om pengar – i ett förfinat ord som ”partnerskapsbidrag”...
Angående ”Möjlighet till Nätverkande” i ovan annonseringen ovan om kommande ”K.E.Y.S. konferens”...

I mitt nyhetsbrev Sommarkonferenser 2011 Del 3 >> 30/6 skrev jag:
För ett tag sedan, i min dagliga Bibelläsning, blev en vers i Ordspråksboken mycket levande:
“Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD:though hand join in hand, he shall
not be unpunished.” King James Version
[a]
“Everyone proud in heart is an abomination to the LORD; Though they join forces, none will go
unpunished.” NKJV (Footnotes: Proverbs 16:5 Literally hand to hand)
Intressant att denna vers blivit ”manipulerad” och ändrad i nedanstående Biblar...
”HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade.” Folkbibeln
”Herren avskyr alla högmodiga, aldrig undgår de sitt straff.” Bibel 2000
Karins översättning:
"Var och en som är stolt i hjärtat är en styggelse för HERREN: Fastän man förenas hand i hand
(Även om de slår sig samman), skall ingen bli ostraffad."
Som du ser ovan så har ”though hand join in hand”/ ”Though they join forces” tagits bort i de ”moderna” Bibel-versionerna...
Intressant med tanke på att detta ”join” betyder ” Komma med, förena, foga samman, gå med, förena
sig med, gå med i, gå in i, bli medlem i, föra samman, göra sällskap”... Det låter som EKUMENIK i mina öron!!!

Här kommer ytterligare en Bibelvers – Ordspråksboken 11:21:
“Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be
delivered.” KJV
“Though they join forces,[b] the wicked will not go unpunished; But the posterity of the righteous will
be delivered.” b. Literally hand to hand NKJV
Intressant att ÄVEN denna vers blivit ”manipulerad” och ändrad i nedanstående Biblar...
”De onda blir förvisso inte ostraffade men de rättfärdigas efterkommande skall räddas.” Folkbibeln
”Den gudlöse undgår ald-rig sitt straff, men alla rättfärdiga går fria.” Bibel 2000
Karins översättning:
”Även om hand förenas i hand (Även om de slår sig samman), skall de onda inte bli ostraffade:
men de rättfärdigas efterkommande ska räddas.”
Som vi ser ovan så har ”Though hand join in hand”/ ”Though they join forces” även här tagits bort i de ”moderna”
Bibel-versionerna...

VISST PÅMINNER DETTA “FÖRENAS HAND I HAND/SLÅR SIG SAMMAN” OM ATT “NÄTVERKA”!?
FORTSÄTTNING OVAN ”K.E.Y.S. annonsen”:
KLICKA PÅ: “Links resources and partnerships” (”Länkar resurser och partnerskap”) så får man nedanstående lista:
Om man är inne på ”Links” och klickar på organisationsnamnen så länkas man till deras hemsidor (en del är trasiga)

(Åter igen; p.g.a. tidsbrist och för att det redan är ett långt brev, så översätts inte all text nedan – bara vissa...)
Bahamas Faith Ministries International - Dr. Myles Munroe is the Founder, President, and Senior Pastor of Bahamas
Faith Ministries International, an all-encompassing network of ministries headquartered in Nassau, Bahamas. He is a
multi-gifted international motivational speaker, best selling author and business consultant addressing critical issues
affecting every aspect of human, social and spiritual development.
Barnabas Group - where marketplace leaders meet ministry opportunities.
BBL Forum - BBL Forum (BBL) is a member-based organization comprised of qualified Christian CEOs, business owners
and company presidents. In short, those who run businesses and those who would benefit from the knowledge and
expertise of professionals who are like-minded both spiritually and corporately.

Blackaby Ministries International - Here are the key ministries that make up Blackaby Ministries International:
Marketplace Ministry , Training Institute, International Conferences, Preaching, Teaching and Speaking.
Här är de viktigaste ministerierna som utgör Blackaby Ministries International:
Marketplats Ministries, Tränings Institute, Internationella Konferenser, Predikan, Undervisning och Föreläsning.
Hjälp! Redan 1996-1997 blev jag utsatt för detta… i den församling jag då gick till i USA... Den första
Bibelstudie som jag deltog i var just från Blackaby Ministries!!! Redan då! http://www.blackaby.net/
http://www.blackaby.net/expgod/ - Experiencing God Att Uppleva Gud Bibelstudien handlade om att ”se vart Gud
redan verkade och förena sig i det verket – delta i arbetet”... Oj,oj,oj redan då hade detta influerats STARKT i församlingarna i
USA – där ser man! Det var mycket som var BRA i den Bibelstudien, tyckte jag i alla fall då som nyfrälst (1995 blev jag född på
nytt – Halleluja!)... men när jag nu ser vart KÄLLAN kommer ifrån – så tar jag avstånd från detta och avsäger mig det!
Ja, det som verkligen var Bibliskt (memoriserade t.ex. många Bibelverser) får jag behålla! (1 Thess. 5:21)

C12 Group - At C12, we're all about leading thriving profitable businesses. This unashamed practical focus is combined
with our commitment to a Biblical perspective coupled with like-minded peer counsel and accountability.
Community Impact Business Network - For more then twenty years CIBN Workplace Ministries has been dedicated to
uniting followers of Jesus Christ to impact their workplaces, communities, and nations.
Faith Exchange - a joyful, spirit-filled, word of faith church now located at 44 Wall Street, New York, NY 10004
Faith Ministries International Network - In 1998, God gave us a renewed vision to establish a network that could help
others to fulfill their callings and destinies. We realized we could do much more together than we could do individually.
We call it synergism at work!
Fellowship of Companies for Christ International - Fellowship of Companies for Christ International is a membership
organization with a vision to transform the world through Christ, one business leader at a time.
Full Gospel Businessmen’s Fellowship International - Full Gospel Business Men's Fellowship International are
businessmen, men of high status, as well as ordinary men. Our vision is that the light of Jesus shall shine forth from
each of our men into every culture, nation, race, language, and creed.
Full Gospel Business Men's Fellowship International är affärsmän, män med hög status, såväl som vanliga män. Vår
vision är att ljuset av Jesus skall lysa från alla våra män i varje kultur, nation, ras, språk och troslära.
http://www.fgbmfi.se/viewNavMenu.do?menuID=35
- http://www.fgbmfi.se/viewNavMenu.do?menuID=2 - Visionen
Gatekeepers International - The purpose of GateKeepers International is to advance the kingdom of God through
praise and worship, proclamation, prophecy, spiritual warfare, prayer and intercession.
Generous Giving - Generous Giving is a privately funded ministry that seeks to encourage givers of all income levels to
experience the joy of giving and embrace a lifestyle of generosity, according to God’s word and Christ’s example.
Global Day of Prayer - To call Christians from all Nations to unite in repentance and prayer and to work together as
God's servants for the blessing and healing of the Nations.
Global Bönedag - Att kalla kristna från alla Nationer att enas i ånger och bön och att arbeta tillsammans som Guds
tjänare för välsignelse och läkning av Nationerna.
HANS & EVA MARKLUND – KORSKYRKAN I ALINGSÅS – STÅR I SPETSEN FÖR ”GLOBALA BÖNE-NÄTVERKET” I
SVERIGE!
http://www.globaldayofprayer.com/country.php?country=389 - Global Day of Prayer – Sweden
Global Bönedag - Sverige
Contact Information - National Coordinator: Hans Marklund
Kontaktinformation - Nationell Samordnare: Hans Marklund

Detta är visserligen en ”gammal hemsida” för det finns inget efter 2007...men det visar vilka som var med i starten:

- Vision - Global day of prayer
Vi har glädjen att inbjuda er till en världsbönesatsning, ”Global day of prayer”.
--Ni kan också kontakta någon av oss nedan:
·
Hans Marklund, ansvarig samordnare i Sverige
·
Daniel Viklund, medlem i arbetsgruppen för Global Day of prayer, Sverige
·
Per Danielsson, medlem i arbetsgruppen för Global day of prayer, Sverige
Hälsningar i Jesu underbara namn.
Hans Marklund
Samordnare för ”Global day of prayer” i Sverige
SER MAN PÅ – DANIEL VIKLUND INBLANDAD I DETTA OCKSÅ!
Det var ju i och för sig inget förvånande... han har ju varit hos Hans Marklund och predikat åtskilliga gånger...!
http://vfe.webpublishing.unity.se/viewNavMenu.do?menuID=29

http://missionxp.webblogg.se/2006/february/bon-och-sverige-ar-2006.html

- MXP Missional Experiences - Bön och Sverige år 2006

NÄTET... FISKENÄTET.... Det är en fin symbol för Västkusten, Syd- & Ostkusten i Sverige. Det är en bra bild för Sverige. Liksom för
Guds rike. Det är en bild som används av Sveriges Nationella Bönenätverk och bönevisionen och nätverket för Sverige. Se: SNB.
(Den länken/sidan till ”SNB” fungerar inte längre!)
Läs om Hans Marklund i Falun och hans vision för Sverige
Länksida från SNB:
(en del av länkarna nedan fungerar inte längre…)
24-7 Prayer: www.24-7prayer.com
Muslim Prayer Focus: www.30-days.net
Thirtysecondkneeldown Prayer Revolution: www.30kd.org
Bethany World Prayer Center: www.bethany.com
Caleb Project: www.calebproject.org
The Nationally Broadcast Concert of Prayer: www.concertofprayer.org
Concert of Prayer: www.copgny.org
Every Home for Christ: www.ehc.org
Friends of the Bridegroom: www.fotb.com
G8 Prayer Initiative 2004: www.g8prayer.org
Gospel for Asia: www.gfa.org
Global Harvest Ministries: www.globalharvest.org = C. Peter Wagner – den “högste” av alla “Apostlar”!!!
Här ser man de “7 Bergen”
Hi! Thanks for visiting Global Harvest Ministries
(GHM) website.
Click here to redirect to Global Spheres, Inc. (GSI)

This is Peter Wagner with a very important and
exciting message. On my 80th birthday, August 15,
2010, I officially turned GHM over to Chuck Pierce of Denton, Texas. Instead of continuing GHM, Chuck
organized Global Spheres, Inc. (GSI), a new wineskin for apostolic alignment which will carry Doris and me into
the future. Chuck is President and I am Apostolic Ambassador. As a part of this transition, we have closed the
GHM website, and transferred our material to the GSI website. Please click on Global Spheres and you will now
find what used to be on GHM website. May God bless you and prosper you in every way!
C. Peter Wagner, Apostolic Ambassador Global Spheres, Inc.
Hej! Tack för att du besöker Global Harvest Ministries (GHM) hemsida.
Klicka här för att omdirigeras till Global Spheres, Inc. (GSI) (Globala Sfärer)

Detta är Peter Wagner med en mycket viktig och spännande budskap. På min 80-årsdag, 15 augusti, 2010,
överlämnade jag officiellt GHM över till Chuck Pierce i Denton, Texas. Istället för att fortsätta GHM,
organiserade Chuck Global Spheres, Inc. (GSI), en ny vinlägel för apostolisk upprättning (gruppering/allians)
som kommer att bära Doris och mig in i framtiden. Chuck är VD och jag är Apostolisk Ambassadör. Som ett led
i denna övergång har vi stängt GHM hemsida, och överfört vårt material till GSI hemsidan. Vänligen klicka på
Global Spheres (Globala Sfärer) och ni kommer nu att hitta det som brukade vara på GHM hemsida. Må Gud
välsigna er och ger er framgång på alla sätt!
C. Peter Wagner, Apostolisk Ambassadör Global Spheres, Inc.
(OBS! Länken till Global Harvest har ändrats lite sedan jag hämtade bilden ovan i september...)
Så Wagners Global Harvest Ministries webbsida hävisar nu till Global Spheres, Inc. http://globalspheres.org/

Här kan man hitta http://www.globalspheres.org/spheres.asp - The Spheres Sfärerna
Där man kan klicka på en region för att se medlemmar av Sfärerna
Men till höger finns också en bild med texten ”Global Spheres Center building update!”
och om man klickar på den så kommer man hit: http://www.gloryofzion.org/placetopromise/
Här kan man se videon från detta kolossala byggande av ”Centret för Globala Sfärer”
http://www.gloryofzion.org/placetopromise/index.php?m=videos

Till vänster kan man läsa ”LETS GIVE AGAIN” - ”LÅT OSS GE IGEN”
Centret för Globala Sfärer byggnads
uppdatering!
- Israel Böneträdgård
Bara "Lejonet av Juda dörren" kostar 4,000 dollar!!!
- Kontor/Tjänsterum
- Bönetorn
- Barn och Ungdomscenter
En beräknad byggnad på $675,500.00 = ca 4,486,909.80 SEK enligt valutakonverterare den 1/11-11...
Det är åter igen inga ”småpotatis” vi pratar om här och ALLT skall betalas med ”hängivna kristna supporters”!
D.v.s. ”VILLIGA GIVARE”...
Vi hittar även http://www.globalspheres.org/training.asp?vkey=NyWHc5_TGMQ&title - Doing the Works of Jesus
Att göra Jesu gärningar
Training Area Utbildningsområde (där finns korta utbildningsvideon...)
och så finns det naturligtvis en sida för att kunna ge! https://globalspheres.org/secure/giving.asp - ”Donations” ”Gåvor”
OBS! Detta var tidigare adressen till Wagners webbsida: http://www.globalharvestministries.org/
För bara någon månad sedan fanns det hänvisning till Chucks nya webbsida... Men nu har denna sida blivit
en slags "länksida till kristna sajter m.m." Det är inte bara kristna sidor det länkas till utan allt möjligt...
TÄNK VAD LÄTT DET ÄR ATT BYTA WEBBADDRESS FÖR ATT ”SLINGRA SIG UNDAN” OCH UNDANSKAFFA
”BEVIS” SOM APOLOGETER HÄNVISAR TILL PÅ DEN GAMLA SIDAN!
Angående ”Centret för Globala Sfärer” ovan:
I början av september skickades det ut en inbjudan via Charisma Magazine om konferens i denna byggnad...
Översättning av nedan “inbjudan”:
CHUCK D. PIERCE & GLORY OF ZION INTERNATIOAL (SIONS HÄRLIGHET INTERNATIONAL) inbjuder dig till
TRÄNG I GENOM (Pierece = anspelar på hans efternamn!) VÄRLDENS STRUKTURER
OCH ÅTERHÄMTA DINA VÄLSIGNELSER
I TÄTEN FÖR ÅRET 5772 - SEPTEMBER 22-25, 2011
Vi är redo att gå in en ny säsong där Herrens Öga söker att se hur Hans Hus utvecklas.
Det Hebreiska Året 5772 förmedlar faktiskt genomträngning in i världsstrukturer för att återhämta och återställa
Kungarikesvälsignelser som har tillfångatagits.
Ett annat sätt att förstå den stundande säsongen är som en tid av oväntad favör/gunst.
Det är där både Israel och Guds folk i linje med Israel blir "Hans Ögonsten".
I ”Täten” eller början av det Hebreiska året, så har vi tillgång till färsk uppenbarelse för det kommande året.
Missa inte att fira med I TÄTEN FÖR ÅRET 5772 September 22-25 Tillsammans med mig kommer att vara:
Paul Wilbur - Peter Wagner - Barbara Yoder - Paul Keith Davis - Trevor Baker - John Abercrombie Rosemary Abercrombie - Rachel & Avner Boskey - Tim Smith - Robert Heidler
Fira med oss på det nyinrättade Global Spheres Center (Centret för Globala Sfärer) i Korint, Texas när vi går in i och
tar emot smörjelsen som är nödvändig för att bryta fram i den stundande säsongen. Det KOSTAR INGET att delta,
men alla behöver registrera sig eftersom utrymmet kan bli fullt. Gå till www.gloryofzion.org eller ring 1-888-9651099 eller 1-940-382-7231 för att registrera dig idag.
Denna sammankomst kommer även att finnas tillgänglig via webbsändning, och du kan vara med utan kostnad för så
få eller många sessioner som ditt schema tillåter. Om du tittar via webbsändning, så kommer du att registrera dig när
du loggar in på den gratis live webbsändningen.
Välsignelser,
Chuck D Pierce

Se original texten nedan

HUR MÅNGA VÅGADE STANNA HEMMA
EFTER ATT HA LÄST ATT MAN SKA TA EMOT
”SMÖRJELSEN SOM ÄR NÖDVÄNDIG”???
Det var säkert många som åkte på detta för
att inte ”missa” denna smörjele...tragiskt!
”I linje med Israel”...?
Jag trodde att vi behövde vara
”i linje med Guds Ord”!!!!?
VART i Bibeln står det att vi har
”tillgång till färsk uppenbarelse för det
kommande året i början av det Hebreiska året”?
BIBELORD TACK!

http://gloryofzion.org/hoty_2011.php
Glory of Zion International Ministreis, Inc.
http://www.youtube.com/watch?v=wVmMZeWL43M

HOTY = Head Of The Year 5772
http://4windsprayer.com/index.php/letter-from-chuck/340-55-nations-participate-in-the-head-of-the-year

We are producing the CD and DVD sets for the Head of the Year Celebration.
Vi gör CD och DVD-set av Firandet från I Täten för Året
You can purchase these by…. Du kan köpa dessa genom att....
$75.00 / set enligt denna länk:
https://gloryofzion.org//webstore/Scripts/prodView.asp?idproduct=1101
The sessions are: Sessionerna är:
Paul Wilbur . Gaining Favor to Save a Nation!
Peter Wagner . 7 Basics of Cheerful Giving!
Paul Keith Davis . Entering a Season of Mobilization, Demarcation, Deliverance
and Fulfillment!
Barbara Yoder . Preparing to Tabernacle with God!
Rosemary Abercrombie.Your Facts are Not the Same as Truth!
Robert Heidler .. 5772: The Year of Ayin Bet .The Year of the House
John Abercrombie . A Season of Divine Reversals!
Avner Boskey . The Mystery and Preeminence of Zion!
Trevor Baker . The Plumb Line: Establishing an Apostolic Prototype
for the Next 10 Years!
Chuck Pierce . Developing a Mindset for the Future! The Year of the Container!
Alemu Beeftu . Moving into the "After This" Moment!
Giving is Key to Your Future! Att ge är Nyckeln till Din Framtid!
--At least 55 nations were involved with us to open up the Head of the Year!
The nations that joined us included Argentina, ..........., Sweden, .......
What a blessing to see this response to celebrate the Head of the Hebraic year
and the Feast of Tabernacles.
You can still give a gift by…. Du kan fortfarande ge en gåva genom att…
Pengar, pengar, pengar...

Fortsättning - Länksida från SNB:
Global Mapping International: www.gmi.org (Global Kartläggning International)
Strategic Mission Research and Mapping - Strategisk Forskningsmission och Kartläggning
Global Prayer Digest: www.global-prayer-digest.org
Gospel Communications: www.gospelcom.net
Internet Prayers: www.internetprayers.com "

International Prayer Council: www.ipcprayer.org
Joel News International: www.joelnews.org
Jericho Walls International Prayer Network: www.jwipn.com
Joshua Project: www.joshuaproject.net
Mission America Coalition: www.missionamerica.org
OM International: www.om.org
Navpress: www.navpress.com/magazines/pray!
The Annual National Day of Prayer First Thursday of May: www.ndptf.org
National Pastors' Prayer Network: www.nppn.org
Operation World: www.operationworld.org
The Persecuted Church: www.persecutedchurch.com
Voice of the Martyrs: www.persecution.com
The Prayer Guide: www.prayerguide.org.uk
Prayer Week: www.prayerweek.com
Pray For China: www.prayforchina.com
Prayworld: www.prayworld.org
The Cause: www.thecause.org
The Second Call Ministries: www.thesecondcall.org
Transformation Africa: www.transformationafrica.com
U.S. Prayer Center: www.usprayercenter.org
WayMakers: www.waymakers.org
Window International Network: www.win1040.com
World Prayer Centre: www.worldprayer.org.uk
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Tillbaka till ”Länkar resurser och partnerskap” - N.Y.C.K.E.L / KungadömetsEkonomiskaToppmöte.com:
Global Initiatives Foundation - Global Initiatives Foundation is a pioneering organization - paving new ground with
faith-based economic community development agendas that make a difference - catalysts for change in a time of
growing challenges.
Glory Realm Ministries - Bruce and Caroline Cook are prophetic minstrels and songwriters for the body of Christ. Their
music style spans multiple genres and can be characterized best as "the sound of heaven." The couple is ordained in
Christian ministry and Bruce is also an ordained prophet, financial consultant, and apostolic businessman with a heart
and anointing for marketplace ministry.
God @ Work - We are a team of marketplace ministers committed to declaring the call to marketplace ministry,
defining how marketplace ministers should operate within that call, developing those who respond to the call and
ultimately demonstrating in a tangible way ourselves -- the power of God in the Marketplace.
Harvest Evangelism, Inc. - Harvest Evangelism, Inc. is an inter-denominational ministry committed to the fulfillment of
the Great Commission (Matthew 28:18-20). The Harvest team is dedicated to serving the entire Body of Christ around
the globe by instilling vision for city, regional and nation-wide transformation.
His Church at Work - His Church at Work is growing the influence of the church through the work lives of its people.
Increase International - we have consistently been used to equip others to pray more effectively and to bring the good
news of new life in Christ to the unreached.
International Coalition of Workplace Ministries - The International Coalition of Workplace Ministries (ICWM) is a
fellowship of workplace believers who want to ignite leaders for workplace transformation by modeling Jesus Christ.
Den Internationella Koalitionen av Arbetsplats Ministries (ICWM) är en gemenskap av arbetsplatstroende som vill
tända ledare för arbetsplatsförvandling genom att modellera Jesus Kristus. (http://www.marketplaceleaders.org/icwm/)

International Christian Chamber of Commerce - The mission of the International Christian Chamber of Commerce
(ICCC) is to serve as a vehicle in extending the operation and principles of wisdom, love and the rule of God Almighty
into the marketplaces of the world. Uppdraget för Internationella Kristna Handelskammaren (ICCC) är att fungera
som ett fordon för att utvidga verksamheten och principer av visdom, kärlek och regeringen av Gud den Allsmäktige
in i marknadsplatser i världen. (http://www.iccc.net/)
International Christian WealthBuilders Foundation - ICWBF is a partnership program established by Christian
WealthBuilders and educators to advance the Kingdom of God.
International Transformation Network - The ITN and each of its members are actively building prototypes for
transformation at every level, from the personal to the corporate, in cities and nations, beginning with one’s personal
sphere of influence.
ITN och alla av dess medlemmar bygger aktivt prototyper för förvandling på alla nivåer, från det personliga till
företaget, i städer och nationer, då man börjar med ens personliga influenssfär.
Ed Silvosos hemsida! = http://www.harvestevan.org/international-transformation-network1.html Men nu heter den tydligen ”Harvest
Evangelism” och i deras bokhandel säljer de ”MARKETPLACE TRANSFORMATION” material!!!
Kings and Queens in the Marketplace -The Kings and Queens in the market place is a coalition of Christian business
men and women who have the Kingdom mentality.
Kingdom Business Alliance - KBA‘s Goals are to assist Christian Business Leaders in addressing critical questions to
present a business that is oriented toward Kingdom Business principles.
Kingdom Covenant Ministries - A truly exciting multicultural church, with over 75 nations represented in a weekly
attendance of over 3000 people. Over 100 programs and 500 volunteers, the members of KCM are achieving their
personal goals with dynamic teachings provided by Dr. Pat Francis and her team of Pastors, practical help to
strengthen families and gain economic strength.
Kingdom Venture Partners, L.P. - We are a different type of venture capital firm. We are focused on experienced
management, value creation, market penetration, sustainable margins, barriers to entry, competitive advantage, cost
containment, revenue growth and profitable exits the same as other vc's, but we believe in a leveraged bottom line.
Lance Wallnau Ministries - Lance Wallnau Ministries offers proven resources designed to produce significant
breakthroughs for individuals and organizations.
Lance Wallnau Ministries erbjuder beprövade resurser designade för att producera signifikanta genombrott för
individer och organisationer. (http://lancelearning.com/)
http://www.youtube.com/watch?v=qQbGnJd9poc&feature=related - Lance Wallnau Explains The Seven Mountains Mandate (The 7-M Mandate)
C. Peter Wagner’s Apostle & motivational speaker Lance Wallnau explains the origin of the 7 Mountains Mandate, in which Christians
seeks to gain influence over the "mountains" of government, church, education, family, media, arts, and business. In other presentation
of the Seven Mountains idea, Wallnau has explicitly stated that this can be done either overtly or covertly, as "infiltration."
Lance Wallnau Förklarar Sju Berg Mandatet (7-M mandatet)
C. Peter Wagners apostel & inspirationstalare Lance Wallnau förklarar ursprunget till 7 Berg Mandatet, där kristna försöker få
inflytande över "berg" av regering, kyrkan, utbildning, familj, media, konst och företag/näringsliv. I annan presentation av de Sju
Bergsidén har Wallnau uttryckligen påstått att detta kan göras antingen öppet eller dolt, som "infiltration".
SOM VI KOMMER ATT LÄSA NEDAN SÅ ÄR LANCE WALLNAU EN AV OS HILLMANS VIKTIGASTE ”FÖRÄNDRINGSAGENTER”...

LaRed Organization - It's all about Truth. Det handlar om Sanningen.

Den Bibliska Sanningen ja!

Marketplace Chaplains - Marketplace Chaplains USA exists to share God’s love through corporate chaplains in the
workplace by an on-site Employee Care Program for our corporate client companies, both in the United States of
America and abroad.

Marketplace Leaders - Marketplace Leaders goal is to help men and women fulfill God's call on their lives by
understanding the role faith plays in their workplace calling. We accomplish this in several ways.
(http://www.marketplaceleaders.org/)

Mission America Coalition - Marketplace Chaplains USA exists to share God’s love through corporate chaplains in the
workplace by an on-site Employee Care Program for our corporate client companies, both in the United States of
America and abroad.
MorningStar Ministries - MorningStar Publications and Ministries is a diverse and expanding international ministry
founded by Rick and Julie Joyner in 1985.
MorningStar (MorgonStjärna) Publikationer och Ministries är en mångsidig och expanderande internationell
ministry som grundats av Rick och Julie Joyner 1985.
(http://www.morningstarministries.org/)
National Christian Foundation - Since 1982, The National Christian Foundation (NCF) and our local affiliates have
helped thousands of givers send more than $1.4 billion to over 15,000 charities.
New Canaan Society - We are a group of men who are committed to each other and to God.
Opportunity International - A leader in microfinance, Opportunity International is a non-profit organization dedicated
to helping the poor. We provide financial services to the poor and train them in basic business practices so that they
can work their way out of poverty.
Partnership Ministries - Partnership Ministries is a ministry for the 21st century church combining prayer and research
that communities, cities, nations, and the marketplace for lasting revival, authentic transformation and kingdom
culture.
Pat Francis Ministries - through her local and international ministries has reached millions of people with the message
and mission of hope. Pat believes that “knowledge is power” and through her dynamic teaching seminars and weekly
television program “Washed by the Word” she empowers millions of people with wisdom and practical strategies to
reach their full potential with the help of faith in God.
Pinnacle Forum - Inspiring America's leaders to magnify Christ within their sphere of influence and to see God restored
to the center of our culture.
Priority Associates - Developing leaders from the Inside Out.
ProVision Network - PVN is a ministry devoted to the concept that “we are all called to do something great but none of
us can do it alone.” Thus, we are about uniting the Body of Christ. We accomplish this by inventorying individuals
according to gifts, abilities and talents so that a clearinghouse mechanism can be created, which matches
opportunities with resources.
Repurposing Business - We are an organization with a clear focus: Repurposing Business - Transforming Society.
ROI Leadership - We develop people and build business. Without specialized Leadership Development Training, most
companies fail to reach their full potential. ROi provides training that focuses on building business by developing their
people.
Rock City Church - Rock City Church has been working to influence the city of Baltimore for Jesus Christ for many years.
The church has experienced growth since 1983 when Bishop Bart Pierce came to Baltimore.

Selling Among Wolves - Based in that reality, Selling Among Wolves offers a philosophy of winning in business,
particularly in sales, by cooperating with axiomatic principles, sound strategies and proven practices revealed in
Scripture on three fundamental levels.
Strategic Christian Resources - Strategic Christian Services is in the business of changing lives. We find men and women
whose hearts compel them to bring God's transformation to our fallen world. We then educate, train, and work with
them to make that transformation happen.
The Gathering - It’s about being part of a network of other individuals, families and foundations who are all committed
to giving in the Kingdom. ( http://www.thegathering.org/ )
The Institute for Innovation, Integration & Impact - We continue to push the edge by creating intellectual products
and uncommon experiences that help clients get on the road to Impact through Innovation & Integration... quickly.
The Joseph Company - The Joseph Company is a group of men and women with the heart, character and anointing of
Joseph. People who have been prepared by God to be to our generation as Joseph was to his, with focus on
preservation of life and the awareness of God-ordained transfers of wealth and power.
The Master’s Program - Taking the Step to find God's Purpose.
The Ruddick International Group - The Ruddick International Group is a strategic business planning and executive
coaching consultancy. Specialties include plans and strategies impacting emerging and shifting markets; technomarket feasibility evaluations; market due diligence investigations for new ventures, mergers and acquisitions; service
performance programs, as well as executive coaching and entrepreneurial strategies for enterprises with a mission of
community-building.
The Sentinel Group - a Christian research and information agency dedicated to helping the Church pray knowledgably
for end-time global evangelization and enabling communities to discover the pathway to genuine revival and societal
transformation. en kristen forskning och informationsbyrå som är dedikerade att hjälpa Kyrkan be kunnigt/
välunderrättat för Ände-tidens globala evangelisation och möjliggör samhällen att upptäcka vägen till genuin
väckelse och samhällesförvandling.
= Transformation DVD med George Otis, Jr. i spetsen! (http://www.glowtorch.org/tabid/2533/Default.aspx)
Mer om ”Transformation” längre ner!
Transformation Business Network - Transformational Business Network is an association of business men and women
who use their skills and experience to make an impact in the most needy areas of the world. (http://www.tbnetwork.org/)
David Van Koevering - David van Koevering is a writer, minister, motivational speaker, quantum physicist and inventor.
His current teachings, "The Physics of Worship" and "The Science of God Sounds" are changing lives worldwide.
Venture Advisers, Inc. - The starting point for private equity firms as well as emerging growth companies which are
searching for capital. We take the mystery out of fundraising and remove the confusion from the task of finding
qualified investors for your enterprise. Our experienced staff manages the fundraising process from start to finish so
that you can focus on what you do best - investing in great companies and serving on their Boards, developing and/or
selling products and services, growing your company, and building shareholder value.
Walter Capital Funding LLC - Walter Capital Funding LLC is a professional private lending company that operates
similar to a bank. Our private lenders are currently earning 12% Net Annual Return. These short-term mortgage
investments are fully collateralized by Real Estate with 25% or more in protective equity. As an asset-based lender, we

specialize in short-term bridge loans to professional real estate investors and local home builders and commercial
developers for both residential and commercial transactions.
WORD OF LIFE MINISTRIES INTERNATIONAL - Dr. Phillip Phinn is an international motivational speaker, minister,
author, lecturer, advisor, counselling psychologist, businessman, economic and financial consultant, teaching mankind
how to win the battles of life.
YADA International - To help the Body of Christ to develop a lifestyle of prayer and intimacy with the Lord so that they
can fully enter the destiny God has for their lives.
Ja, det var verkligen en LÅÅÅÅÅÅNG lista!
Men jag tog med alla för jag tänkte som så att det kan ju vara någon, av er som läser, som känner igen någon av dessa
”Ministries” och då förhoppningsvis får insikt i att även dessa är DJUPT INVOLVERADE...

Då går vi vidare och får ännu mer ”svart på vitt” att Rick Joyner är lika involverad som alla de andra ”apostlarna”:
I år hölls KEYS årliga Toppmöte i Joyners kyrka!
http://www.isaiah5812.org/index%20files/Home/KEYS.htm - FINANCIAL K.E.Y.S TO GLOBAL TRANSFORMATION
FINANSIELLA N.Y.C.K.L.A.R TILL GLOBAL FÖRVANDLING
Business Marketplace Leaders Converge At 4th Annual Kingdom Economic Yearly Summit (KEYS) Feb. 16-19 In Fort Mill, SC
Företags Marknadsplatsledare Sammanstrålning Vid 4e Årliga Kungarikets Ekonomiska Årliga Toppmöte (NYCKLAR) 16-19
februari i Fort Mill, SC
Summary: Marketplace leaders from around the world converge Feb.
16-19, 2011, at The Heritage Center in Fort Mill, SC, at MorningStar
for the 4th Annual Kingdom Economic Yearly Summit (KEYS).
Sammanfattning: Marknadsplatsledare från hela världen strålar
samman 16-19 februari, 2011, på The Heritage Center i Fort Mill, SC,
hos Morningstar, för den 4: e Årliga Kungarikets Ekonomiska Årliga
Toppmöte (NYCKLAR).
Charlotte, NC — January 03, 2011 - Christian marketplace leaders
from 15 nations and 40 U.S. states will gather Feb. 16-19, 2011, at
The Heritage Center in Fort Mill, SC, on the MorningStar Ministries
campus for the 4th Annual Kingdom Economic Yearly Summit (KEYS),
according to Dr. Bruce Cook, Summit convener. "We have many of
the top Christian business and financial leaders globally coming
together to offer strategies and solutions for the marketplace and
the economy," adds Cook, also President of Venture Advisers Inc,
Kingdom House Publishing and Kingdom Ventures. The Kingdom
Business Association is sponsoring the event and this year’s theme is
"Mobilizing God’s Marketplace Army."
Charlotte, NC - 3 januari 2011 – Kristna marknadsplatsledare från 15
nationer och 40 amerikanska delstater kommer att samlas 16-19
februari 2011, på The Heritage Center i Fort Mill, SC, på Morningstar
Ministries campus för det 4:e Årliga Kungarikets Ekonomiska Årliga
Toppmötet (NYCKLAR), enligt Dr Bruce Cook, Toppmötes
sammankallare. "Vi har många av de bästa Kristna företag och
finansiella globala ledare som kommer samman för att erbjuda
strategier och lösningar för marknadsplatsen och ekonomin", tillägger Cook, även Ordförande i Venture Advisers Inc, Kingdom
House Publishing och Kingdomt Ventures. The Kingdom Business Association (Konungarikets Företags Förening) sponsrar
evenemanget och detta årets tema är
"Mobilisering av Guds Marknadsplats Armé."

There will be 80 speakers and presenters in total for the general sessions, breakout sessions, workshops and roundtables, plus there
will be worship, networking, exhibitors, meals and ministry available. "This will be our biggest event yet," says Cook, "and we
expect attendance of between 1500 and 2000 people plus the live webcast audience."
Det kommer att finnas totalt 80 talare och presentatörer för de allmänna sessionerna, smågrupper, workshops och roundtables
(rundabordssamtal), plus det blir gudstjänst, nätverk, utställare, mat och tjänst som finns tillgänglig. "Det här blir vårt största
evenemang ännu", säger Cook, "och vi förväntar närvaro mellan 1500 och 2000 personer plus live webcast publiken."
Patterned loosely after the World Economic Forum, but with a Christian focus, the 4-day Summit will feature
Löst mönstrat efter World Economic Forum, men med en Kristen inriktning, kommer det 4-dagars Toppmöte presentera
Rick Joyner, Os Hillman, Patricia King, Marc Nuttle, Johnny Enlow, Shawn Bolz, Dr. Lance Wallnau, Dr. Joseph Umidi, Dr. Tony
Dale, Dr. Raymond Larson, Dr. Gordon Bradshaw, Dr. Marlene McMillan, Dr. Berin Gilfillan, Dr. Shaun Wang, Dr. Chuck
Thurston, Dr. Nick Castellano, Dr. Joseph Peck, Drs. Adam and Candice Smithyman, John Muratori, Robert Ricciardelli, Mike
Rovner, Mark Kauffman, Faytene Kryskow, Monique Reed, Morris Ruddick, Jim Barthel, David van Koevering, Carolita Oliveros,
Tom Rudmik, James Dismore, Jonathan Shibley, Fulton Sheen, Greg Dalessandri, Tom Barrett, John Sorensen, Bill Hart,
Wende Jones, Robert Needham and Max Greiner Jr.
Also included will be
Inkluderande är även
Deborah Larson, Joan Risdon, Donald Lisle, Kim Laney, Duncan Campbell, Joshua Geary, Ken Beaudry,
Rick Eldridge, Teri Werner, Charles Robinson, Ken Storey, Linda Sloan, Brian Kenney, Kenn Renner, Jim Young, Kyle Newton,
Michael Oswald, Jack Serra, Doug Boehr, 2
Charles Christie, David Wood, Keith Cameron Smith, Dale Vermillion, Larry Davis, Bill Thomas, Sean Dunn, JoAnn McEachern,
Josh Helland, Jon Grieser, Randy LaHaye, Dr. Mike Cohen, Steve Hall, John Perry, Janice VanCronkhite, Bill Collins, Jeff Ahern,
Tim Flachman, JoAnn McEachern, Pascal van Knijff, and Francis O'Donnell.
For more information and to register online visit: http://www.KingdomEconomicSummit.com
För mer information och registrera dig online på:
Map & Directions To The KEYS Event: Karta & Vägbeskrivning till NYCKLAR Eventet: http://bit.ly/fWecCK
Source: Källa: http://www.BestOnlineResults.com
Point Of Contact: Kontaktpunkt:
Dr. Bruce Cook, Convener
Office: 512-259-8240
512-259-8240
Fax: 512-697-0088
www.KingdomEconomicSummit.com
info@kingdomeconomicsummit.com

Address For The 4th Annual KEYS Adress för det 4:e Årliga NYCKLAR
MorningStar Ministries
375 Star Light Drive Fort Mill, SC 29715
http://www.morningstarministries.org

Man måste ju undra varför man ska följa ett mönster efter World Economic Forum – som är HELT VÄRDSLIGT – men
med en Kristen inriktning???
DETTA VISAR – I MINA ÖGON – ATT DE FÖRSÖKER BYGGA GUDS RIKE PÅ VÄRLDENS SÄTT!
MISSA INTE ATT DETTA ”TOPPMÖTE” HÖLLS HOS RICK JOYNER PÅ MORNINGSTAR MINISTRIES I FEBRUARI I ÅR!
Han är högst involverad och är en av de ”högste” bland apostlarna...i det ”Apostoliska Nätverket”...NAR...
Att Patricia King kan vara en av talarna är ju helt otroligt!
Det var ju hon som ”tog Bob Jones och Todd Bentleys händer och gick in i 3:e himlen med dem”...
http://www.youtube.com/watch?v=kGCTMEoifqQ - WSTK-ITV - Bob Jones, Patricia King & Todd Bentley
(Går inte in mer på det i detta nyhetsbrev… men visst är det SKRÄMMANDE att det får florera i kristenheten och att
det (3:e himlen) och hon bejakas av dessa ”apostlar” och ”profeter”)
.....................................................................................................

Dave Hunt & T.A. McMahon från The Brean Call (http://www.thebereancall.org/) har skrivit en bra artikel där de
ifrågasätter ovanstående K.E.Y.S. konferenser och dess huvudtalare:
http://www.thebereancall.org/book/export/html/9109
Question: Where did the concept that "God is going to give the wealth of the wicked to believers" come from?
Fråga: Varifrån kommer konceptet att "Gud kommer att ge de ondas rikedom till troende" ifrån?
The Financial K.E.Y.S. Conferences are telling people how to gain their part in the wealth. Speakers have included
Bruce Cook, Lance Wallnau, Os Hillman, Cindy Jacobs, Rick Joyner, and C. Peter Wagner. The name of the
conference--Financial K.E.Y.S.--refers to the teaching that money is the key to global transformation and
establishing God's kingdom on earth.
The Financial K.E.Y.S. (De Financiella N.Y.C.K.E.L) Konferenserna berättar för folk hur man kan få sin del i
förmögenheten. Talare har inkluderat Bruce Cook, Lance Wallnau, Os Hillman, Cindy Jacobs, Rick Joyner, och
C. Peter Wagner. Namnet på konferensen--Finansiella N.Y.C.K.L.A.R.--hänvisar till undervisningen att pengar är
nyckeln till global förvandling och upprättande av Guds rike på jorden.
Response: First Timothy 6:10 tells us, "The love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they
have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows." The love of money is too often used as
motivation in mind science teaching, which has influenced word faith teaching and the New Apostolic Reformation
(NAR). A Financial K.E.Y.S. Conference took place February 16-19, 2010, in which believers learned how the wealth of
the wicked will be supernaturally transferred to them. Consider these comments from NAR "apostle" C. Peter Wagner:
Gensvar: Första Timoteus 6:10 säger: "Ty penningbegäret är en rot till allt ont, vilket somliga har haft lust till och
därigenom förts bort från tron och vållat sig själva många bedrövelser" (Reformationsbibeln) Kärleken till pengar
används alltför ofta som motivation i intellektuell vetenskapsundervisning, vilket har påverkat trosrörelsens
undervisning och New Apostolic Reformation/Nya Apostoliska Reformationen (NAR). En Finansiell N.Y.C.K.E.L.
Konferens ägde rum den 16-19 februari 2010, där troende lärde sig hur de ondas rikedom övernaturligt kommer att
överföras till dem. Tänk på dessa kommentarer från NAR "Aposteln" C. Peter Wagner:
If you check back through human history, you will find that three things, more than any others, have produced social
transformation: violence, knowledge and wealth-and the greatest of these is wealth! (Dominion! How Kingdom Action
Can Change the World)
Om du kollar tillbaka genom mänsklighetens historia, så kommer du att finna att tre saker, mer än något annat, har
producerat social förvandling: våld, kunskap och rikedom-och störst av dem är rikedom! (Herravälde! Hur Kungarike
Aktion/Handling Kan Förändra Världen)
It is instructive that someone identifying himself as an "apostle" should fail to see the gospel as "the greatest thing"
that has produced social transformation! Jesus proclaimed in Luke 4:18: "The Spirit of the Lord is upon me, because he
hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance
to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised."
Wagner continues:
Det är lärorikt att någon som identifierar sig själv som en "apostel" misslyckas med att se evangeliet som "det
största", som har producerat social förändring! Jesus förkunnade i Lukas 4:18: " Herrens Ande är över mig, ty han har
smort mig till att förkunna evangelium för de fattiga. Han har sänt mig till att läka dem som har förkrossade hjärtan,
till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, och till att försätta de sönderslagna i frihet." (Ref.bibeln)
Wagner fortsätter:
They will not be traditional financial planners who are satisfied with annual returns of 5 percent to 20 percent or so....I
have faith that we will see the biblical standard of 100 percent returns or more become the norm. (p. 196)
De kommer inte att vara traditionella finansiella planerare som är nöjda med årlig avkastning på 5 procent till 20
procent eller så .... Jag har tro på att vi kommer att se den bibliska standarden på 100 procent avkastning eller mer
kommer att bli normen. (S. 196)
Proverbs 13:22 is "the verse" for Wagner and others promoting this theology. They are, however, selectively quoting

"and the wealth of the sinner is laid up for the just." Bereans who check out Wagner will find that he omitted the first
half of the verse. The full verse reads as follows: "A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the
wealth of the sinner is laid up for the just."
Ordspråksboken 13:22 är "versen" för Wagner och andra som promotar denna teologi. De citerar dock selektivt
"syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige.” Bereaner som kollar Wagner kommer att finna att han utelämnade
den första halvan av versen. Den fullständiga versen lyder som följer: " Den gode lämnar arv åt barnbarn, syndarens
egendom förvaras åt den rättfärdige." (Folkbibeln)
This is not some supernatural transfer of wealth. It is an admonition toward diligence. Through diligent stewardship,
the Lord blesses the work of the righteous, and they store up an inheritance. In this context, the sinner wastes his
money, which, in the providence of God, can end up in the hands of the just. Scripture tells us that there is nothing new
under the sun (Eccl 1:9).The concepts promoted by the Financial K.E.Y.S. conferences have been around as long as have
human greed and avarice.
Detta är inte någon övernaturlig överföring av rikedom. Det är en förmaning till flit/arbetsamhet. Genom flitigt
förvaltarskap, välsignar Herren de rättfärdigas arbete, och de lagrar upp ett arv. I detta sammanhang, så slösar
syndaren bort sina pengar, som i Guds försyn, kan hamna i händerna på de rättfärdiga. Skriften säger oss att det finns
ingenting nytt under solen (Pred 1:9). Koncepten som promotas av Financiella N.Y.C.K.L.A.R. konferenserna har funnits
så länge som mänskliga begär och girighet/snikenhet.
.....................................................................................................
Det är en sak OM det nu bara verkligen hade handlat om att ”influera” Marknadsplatsen för Jesus Kristus...då hade det
ju varit fantastiskt!
MEN när vi nu vet – utifrån all ovanstående läsning – att det går ut på att ”ta Herraväldet” (= Dominionism =
Herraväldeslära) genom de 7 bergen...genom mänskliga strategier...och att det är Latter Rain-läran (Andeutgjutelse/Särlaregn-rörelsen) som ligger bakom... DÅ BLIR DET OMEDELBART NÅGOT ANNAT!
OM det bara hade varit ”rena” motiv så kan man ju undra varför C. Peter Wagner är så vag och undvikande i nedan
intervju:
”Är Dominionisterna rädda när de uppmärksammas?
De verkar slingra sig bra... Kanske något för ditt kommande Nyhetsbrev?”
Detta skrev Elvor Ohlin och bifogade nedan länk...då hon visste att jag höll på med detta nyhetsbrev.
http://www.christianpost.com/news/are-evangelicals-seeking-dominion-over-politics-government-54726/
Se bifogad PDF #5 ”Söker Evangelikaler ”Herraväldet” över Politik, Regering?” för svensk översättning
Här är ett litet utdrag:
C. Peter Wagner, grundare av Global Harvest Ministries, konstaterar också på sin hemsida att NAR är "löst strukturerad."
Wagner myntade frasen "Nya Apostoliska Reformationen" och skrev en bok med det namnet för att beskriva en ny andlig
inriktning som sveper genom olika samfund.
Däremot hävdar han att han inte är grundaren av gruppen. Snarare, han konstaterar på sin webbplats att NARs rötter daterar
"tillbaka för nästan ett sekel; nya former och rutiner som började växa fram inom områden såsom lokala kyrkoförvaltning,
interchurch (mellan-kyrko) relationer, finansiering, evangelisation, mission, bön, ledarskapsurval och utbildning, rollen av
övernaturliga krafter, gudstjänst och andra viktiga aspekter av kyrkoliv."
Wilder hävdar att Wagner också är en del av NAR och höll en lista av apostlarna som tidigare offentliggjorda på sin hemsida,
men är nu dold i sin endast medlemmar sektion. CP (Christan Post) hittade inte den här listan på webbplatsen. Försök att
kontakta Wagner blev inte returnerat i tid för denna rapport.

Visst verkar det verkligen som om Peter Wagner försöker slingra sig...
Det är väl ingen hemlighet att han står bakom NAR? Det försöker han dölja här... Mycket avslöjande!
Här http://globalspheres.org/ kan vi läsa en uppdatering som Wagner skrev om NAR från den nya organisationen ”Global
Spheres” under Chuck Pierce: An Update by C. Peter Wagner, Ph.D. – THE NEW APOSTOLIC REFORMATION – August 18,2011
En uppdatering av C. Peter Wagner, Ph.D. – DEN NYA APOSTOLISKA REFORMATIONEN – 18 augusti,2011

Se Bifogad PDF #6 ”Uppdatering av C. Peter Wagner ” för att läsa brevet (engelska) ifall det försvinner på webbsidan.
”Överraskande nog så har den Nya Apostoliska Reformationen (NAR) nyligen blivit ett diskussionsämne i den politiska median. Jag märkte att
en del nämner det (NAR) i samband med att Sarah Palin kandiderade till Vice-President, men jag ansåg att det var relativt obetydligt.”

- Power To Stand Ministries Presents: The Unsound Bytes Series #1: C. Peter Wagner
Dr. C. Peter Wagner is: Dr. C. Peter Wagner är:

http://www.deceptioninthechurch.com/unsoundbytes1wagner.html

Head “apostle” of the New Apostolic Reformation (NAR) and presides over the International Coalition of Apostles (ICA).
Missiologist and coiner of the phrase “Third Wave”. President of Global Harvest Ministries. He is also the author of various
“textbooks” on the NAR: The New Apostolic Churches, Church Quake!, and Apostles and Prophets; The Foundation of the
Church.
Huvud "apostel" av Nya Apostoliska Reformationen (NAR) och är ledare över den Internationella Koalitionen av
Apostlar (ICA). Missiolog (http://no.wikipedia.org/wiki/Missiologi)och falskmyntare av frasen ”Third Wave” ("Tredje
vågen"). President för Global Harvest ministerier (inte nu längre!). Han är också författare till olika "läroböcker" om NAR:
De Nya Apostoliska kyrkorna, Kyrko Skalv/Skakning!, och Apostlar och Profeter; Kyrkans Grund.

Här är en artikel där man kan läsa olika citat från C. Peter Wagner (engelska!)
http://www.deceptioninthechurch.com/wagnerquotes.html - C. Peter Wagner - Quotes & Notes
C. Peter Wagner – Citat & Anteckningar

Hämtat från artikeln: Peter Wagner hade sitt kontor för Global Harvest Ministries i World Prayer Center (Världs Bönecenter) i
Colorado Springs, innan han lämnade över till Chuck Pierce, se ovan... http://theworldprayercenter.org/ Härifrån har de en annan
webbsida www.worldprayerteam.org – World Prayer Team – Världs Böneteam – där folk över hela världen kan be för akuta
böneämnen... Det finns även en länk till http://www.desperationonline.com/ - Desperation Online – för ungdomar med bl.a. ett
nätverk för ungdomspastorer...

.....................................................................................................
Se Bifogad PDF #7 “Apostlarna Kommer Till Din stad, Redo eller Ej” för hela artikeln översatt till svenska.
http://www.deceptioninthechurch.com/newapostolic.html - The Apostles Are Coming To Your City, Ready or Not
by Orell Steinkamp, The Plumbline, Vol. 6, No. 2, March/April 2001
Apostlarna Kommer Till Din stad, Redo eller Ej
I ett tidigare nummer av PLUMBLINE (LODLINJE) beskrev jag ansträngningarna/satsningarna av C. Peter
Wagner för att skapa en Ny Apostolisk Reformation (NAR) som han förutspår kommer att bli ännu
större i omfattning och betydelse än den Protestantiska Reformationen på 1500-talet. Kärnan i rörelsen
är den påstådda restaureringen, genom Gud, av NT ämbets-gåvan "Apostel" till sista tidens kyrka.
--Pastorer är ni redo att sättas under vissa translokala apostlar som identifieras av andra translokala
apostlar? Jag tror att jag känner att ett kollegium av Kardinal/ Apostlar framträder. Kyrkomedlemmar, är
ni redo att genomföra det som dessa apostlar förmedlar till er, via er pastor? Distrikts superintendenter,
är ni redo att flytta på er för en nytillträdd apostel?
--BRA FRÅGOR!
Jag har sett ryktesuttalande på Internet att Wagner har utsetts till den mest framstående Aposteln.
Det verkar troligt, för det var hans baby/skötebarn från början.
--Det förvånar mig att så gott som ingen utmanar Wagner och hans apostlakompisar. Kanske du inte har
vetat om det eller kanske du inte tar det på allvar, och förutsätter att det bara kommer att försvinna.
Apostlarna kommer inte bara att försvinna och en dag kommer de antagligen att komma till ditt område.
Kommer du att acceptera dem eller kommer du att respektfullt utmana detta NAR på bibliska grunder?

De har sannerligen kommit till min stad, tyvärr!!! Och vem vet...kanske till din också?
.....................................................................................................
Artikeln nedan finns på en ateists webbsida...
Är det inte intressant att en ateist har mer kunskap om vad som pågår i kristenheten än många kristna?!
Om ni läser hela artikeln; tänk på att den är vinklad utifrån en ateists synvinkel...från en f.d. evangelisk kristen...
Utdraget nedan som är översatt anser jag vara ”fakta”...
http://unreasonablefaith.com/2010/03/23/the-new-apostolic-reformation-movement/ - The New Apostolic Reformation Movement
By vorjack on March 23, 2010 in Christianity, Culture, Current Events, Politics.
Den Nya Apostoliska Reformationsrörelsen
Av vorjack den 23 mars 2010 om Kristendom, Kultur, Aktuella Händelser, Politik.

In America, NAR’s most famous member is Sarah Palin, and you may remember the famous youtube clip where Palin
is blessed by the Kenyan preacher Rev. Thomas Muthee. Muthee asked God to “keep her safe from every form of

witchcraft.” While this was just considered wacky by most of us, it’s important to realize that Muthee is an international
star in the NAR movement.
He has preached before large audiences in Sweden, England and Australia, and he’s starred in a series of movies that
are shown in churches around the world.
I Amerika är NARs mest kända medlem Sarah Palin, och du kanske kommer ihåg det berömda youtube klippet där
Palin välsignas av den kenyanska predikanten Rev. Thomas Muthee. Muthee bad Gud att "bevara henne från varje form
av trolldom." Även om detta bara ansågs som knäppt av de flesta av oss, så är det viktigt att inse att Muthee är en internationell
stjärna i NAR rörelsen. Han har predikat inför stor publik i Sverige, England och Australien, och han var stjärna i en serie av filmer
som visas i kyrkor runt om i världen.
(KJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Muthee The following month, in May 2004, Muthee reprised his role as a guest speaker
at an international prayer conference organized by the International Christian Chamber of Commerce in Örebro, Sweden.[33][34][35] )

--One of the most prominent members is C. Peter Wagner, the man who seems to have named the movement. Wagner served as
a mentor to Rick Warren and worked with Ted Haggard.
En av de mest framstående medlemmarna är C. Peter Wagner, mannen som verkar ha namngett rörelsen. Wagner tjänade som
en mentor till Rick Warren och arbetade med Ted Haggard.
( http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS12-10-11.html - Rick Warrens koppling till Latter rain-villoläran,
--Nyapostoliska reformationen (NAR) och C Peter Wagner >> (Eng).)
NAR members are encouraged to take over more than government. One of the goals of the movement is to take control of the
“Seven Mountains of Culture,” which includes education, media and business. The “7 Mountains” or “7-M” is a catchphrase for
the movement, and Muthee was speaking about the “7-M campaign” at Palin’s church before the famous anointing. Some
members are asked to be “market apostles” and merge evangelism with their business, a process that involves going to their
places of employment and connecting with other movement members, evangelism and prayer.
NAR medlemmar uppmanas att ta över mer än regeringen. Ett av målen för rörelsen är att ta kontroll över de "Sju Kulturens
Berg", vilket inkluderar utbildning, media och företag. "7 Berg" eller "7-M" är ett slagord för rörelsen, och Muthee talade
om "7-M kampanjen" i Palins kyrka innan den berömda smörjelsen. Några medlemmar uppmanas att vara "marknadsapostlar"
och slå samman evangelisation med sin affärsverksamhet, en process som innebär att gå till sina arbetsplatser och koppla
samman/förena sig med andra rörelsemedlemmar, evangelisation och bön.
--One of the resulting practices in NAR is called “spirit mapping,” where believers literally map out a community and decide where
demons and other evil powers are located. Members then enter into prayer to force out the demons (making them “prayer
warriors,” another catchphrase.)
Ett av de resulterande utövanden i NAR kallas "ande-kartläggning", där troende bokstavligen stakar ut ett samhälle
och fastlägger var demoner och andra onda krafter befinner sig. Medlemmar går sedan in bön för att tvinga ut demonerna
(vilket gör dem till "bönekrigare," ytterligare ett slagord.)
Once the demons have been cast out, the area is supposedly claimed for God. Most believe that this will lead to the conversion
of the people in the area. Some claim that the areas become mini-utopias, where poverty, corruption and disease are reduced.
There are even claims that AIDS has been cured in some of these area.
När demonerna väl har kastats ut, förmodas området tas i anspråk för Gud. De flesta tror att detta kommer att leda till människornas
konvertering/ omvändelse i området. Några hävdar att områdena blir mini-utopier, där fattigdomen, korruption och sjukdomar
minskar. Det finns även påståenden att AIDS har blivit botat i några av dessa områden.
--For a variety of reasons, the NAR movement runs under the radar for most of the mainstream media. One of the few journalists
watching it is Rachel Tabachnick. She suggests that the lack of a central leadership hampers the ability of journalists to get access
or information. NAR can also unintentionally hide in plain sight; the Wasilla Assemblies of God Church, where Palin was raised,
has strayed from the AOG denomination and embraced NAR ideas, a fact which most journalists reporting on Palin missed.
Av olika skäl, löper NAR rörelsen under radarn för de flesta av de traditionella medierna. En av de få journalister som iakttar det är
Rachel Tabachnick. Hon föreslår att avsaknaden av en central ledning hindrar möjligheten för journalister att få tillträde eller
information. NAR kan också oavsiktligt gömma sig i vanlig syn; Wasilla Assemblies of God Kyrkan, där Palin växte upp, har
avvikit från AOG (Assemblies of God) samfundet och omfamnat NAR idéer/föreställningar, ett faktum som de flesta journalister
som rapporterar om Palin missat.

Så är det nog i Sverige med – tror jag... Församlingar finns kvar inom sitt samfund (Pingst, Metodist, Baptist m.m.)
men har anammat NARs agendor och mål...och många gånger vet inte ens medlemmarna om det... de har blivit
”NARianer” utan att veta om det!
Hittade uttrycket NARians i artikeln http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/ och ”försvenskade” det till NARianer!

.....................................................................................................

Jag önskar att jag kunnat översätta hela artikeln nedan...men här kommer utdrag:
KAN DU ENGELSKA SÅ ÄR DET VÄRT ATT TA TID ATT LÄSA HELA ARTIKELN!
http://www.talk2action.org/story/2008/10/27/115813/98
Spiritual Mapping and Spiritual Warfare - Muthee and the "Transformations" Franchise / 1
Andlig Kartläggning och andlig krigföring - Muthee och Transformations” ("Förvandlingar") Franchise / 1
Rachel Tabachnick - Thu Oct 30, 2008 at 12:42:10 PM EST

Palin's Churches and the Third Wave Series
By The New Apostolic Reformation Research Team

Palins Kyrkor och den Tredje Vågen-serien
Av Den Nya Apostoliska Reformationen Forskningsteam

A video starring Thomas Muthee as a prayer warrior and witch hunter was released in 1999. "Transformations" was the first in
a series of videos that would soon become the heart of the Transformations franchise, a network of prayer warriors, ministries,
organizations, and businesses, brought together for the purpose of promoting Christian theocracies. They share the goal of
bringing their own communities and nations into the "Kingdom." These videos would play a major role in the teaching and
promotion of spiritual mapping and spiritual warfare. Following is the story of those videos and how the Transformations brand
has propelled the development of an emerging international belief system, the New Apostolic Reformation, and how it is bringing
that movement into your community and your government.
En video med stjärnan Thomas Muthee som en bönekrigare och häxjägare gavs ut 1999. ”Transformations” ("Förvandlingar")
var den första i en videoserie som snart skulle bli hjärtat i Transformations (Förvandlings) franchisen, ett nätverk av bönekrigare,
ministerier/tjänster, organisationer och företag, samlade för att främja Kristna teokratier. De delar målet att få sina egna
samhällen och nationer in i "kungariket". Dessa videon skulle spela en huvudroll i undervisningen och främjandet av andlig
kartläggning och andlig krigföring. Följande är berättelsen om dessa videor och hur Transformationsvarumärket har drivit på
utvecklingen av ett framväxande internationellt trossystem, den Nya Apostoliska Reformationen, och hur den för in denna
rörelse i ert samhälle och er regering. Den kom snabbt till Sverige... jag har i alla fall sett de 3 första - för flera år sedan!
Jag ber här med om förlåtelse till dig som jag har visat eller lånat ut dessa videor! Jag har tagit avstånd från detta i samband
med allt som uppdagades 2008 med Todd Bentleys s.k. ”Lakelandväckelsen”... då jag fick förståelse om Trosrörelsens villoläror!
The Transformations videos are advertised as having been viewed by 200 million people in 70 languages. A star of the videos is none
other than Thomas Muthee - the same man whose anointing of Sarah Palin has become an issue in the 2008 presidential campaign. But
the videos are important for far more reasons than Palin and Muthee. Muthee's words, just prior to anointing Palin, on invading and
infiltrating society and government are not aberrations. They reveal the disturbing ideology of a growing and powerful religio-political
movement in the U.S. and around the world.
Man gör reklam för Transformations-videorna att de ska ha setts av 200 miljoner människor på 70 språk. En stjärna i filmerna är ingen
annan än Thomas Muthee - samme man vars smörjelse av Sarah Palin har blivit ett problem i 2008 års presidentvalskampanj. Men
videorna är viktiga på grund av långt flera skäl än Palin och Muthee. Muthees ord, strax innan han skulle smörja Palin, om att invadera
och infiltrerat samhället och regeringen inga är avvikelser. De avslöjar den oroande ideologin av en växande
och kraftfull religio-politisk rörelse i USA och runt om i världen.
--In the 1990s, a missions and church growth expert named C. Peter Wagner found a way to coalesce these activities into an organized
structure now called the New Apostolic Reformation. His colleague, George Otis, Jr. simultaneously developed the Sentinel Group
which has produced the series of Transformation videos and resulting Transformations organizations promoting these spiritual
warfare ideas. The videos have been a major factor in the global promotion of "prayer warrior" networks specifically linked to these
efforts.
Under 1990-talet, fann en expert inom mission och församlingstillväxt vid namn C. Peter Wagner ett sätt att förena dessa aktiviteter
i en organiserad struktur som nu kallas den Nya Apostoliska Reformationen. Hans kollega, George Otis, Jr utvecklade samtidigt
Sentinel Group som har producerat serien med Transformation videor och följande Transformations- organisationer som främjar
dessa andliga krigföringsidéer. Filmerna har varit en huvudfaktor i det globala främjandet av "bönekrigar"-nätverk särskilt kopplade till
dessa satsningar.
The franchise has been so successful that the "Transformations brand" has a distinct meaning to many worldwide. The videos, which
have been used as the central teaching tool of the movement for nearly a decade, reveal not just another grandiose program of global
evangelizing -- but an explicitly theocratic political movement of consequence in a number of countries - including the United States.
There are Transformation-related groups in almost every state and every major city.
Franchisen har varit så framgångsrik att "Transformationsvarumärket" har en tydlig innebörd för många världen över. Videorna, som
har använts som det centrala undervisningsverktyget av rörelsen under nästan ett årtionde, avslöjar inte bara ett grandiost program för
global evangelisering – men en explicit teokratisk politisk rörelse som konsekvens i ett antal länder - inklusive USA. Det finns
Transformation-relaterade grupper i nästan varje delstat och varje större stad.
--The video series glorifies the movement towards theocratic governance, real or imagined, in Uganda, Fiji, Colombia, and Guatemala, as
well as the U.S. They are used as a tool for building "Transformations" brand organizations that in turn glorify the concept of
authoritarian religious social engineering. The "stars" of these videos have already played a role in promoting witch hunts in Africa,
endorsing death squads in Guatemala, the de-Catholicizing of Brazil, and the mythology
of miraculous curing of AIDS in Uganda. The Transformations promote a complete merger of church and state and offer a glimpse of

the "Kingdom" to come, when the world is purged of all other religion, and "Spirit-filled, born again" Christians take control of the
leadership of all societal and government institutions.
Videoserien glorifierar rörelsen mot teokratiskt styre, verkligt eller inbillat, i Uganda, Fiji, Colombia och Guatemala, liksom i USA. De
används som ett verktyg för att bygga ”Transformations” varumärkesorganisationer som i sin tur förhärligar konceptet om auktoritär
religiös social teknik. "Stjärnorna" i dessa filmer har redan spelat en roll för att främja häxjakter
i Afrika, stödja dödspatruller i Guatemala, av-Katolisering i Brasilien, och mytologin om mirakulösa helanden av AIDS i Uganda.
Transformations främjar en fullständig sammanslagning av kyrka och stat och erbjuder en glimt av "Kungariket" som ska komma,
när världen är renad från alla andra religioner, och "ande-fyllda, pånyttfödda" Kristna tar kontroll över ledningen av alla
samhälleliga och statliga institutioner.
In case this sounds esoteric and far away, it is important to underscore that this movement is influential and powerful enough to have
encompassed not only the Governor of Alaska, but also Ted Haggard, the now disgraced but once nationally renowned head of the
National Association of Evangelicals. These leaders are not the exceptions, but the rule, as the movement comprises hundreds of
organizations and thousands of churches across the country. Their activities fly under the radar of popular media by operating through
hundreds of stealth evangelizing programs, with the goal of fulfilling this dream. However, the movement is currently receiving more
scrutiny due to the revelation of the anointing ceremony of Sarah Palin by Thomas Muthee and other ties between Palin and the New
Apostolic Reformation.
Om detta låter esoteriskt och långt borta, så är det viktigt att understryka att denna rörelse är inflytelserik och mäktig nog att ha
omfattat inte bara guvernören i Alaska, men även Ted Haggard, den numera vanärade men en gång nationellt kända ledaren för
National Association of Evangelicals (Nationella Evangelist Associationen/Föreningen). Dessa ledare är inte undantag, men regel, då
rörelsen består av hundratals organisationer och tusentals kyrkor över hela landet. Deras verksamhet flyger under radarn på
populära media genom att verka genom hundratals stealth-plans/smyg evangelisations program, med målet att uppfylla denna dröm.
Men rörelsen får för närvarande mer granskning på grund av avslöjandet av Sarah Palins smörjelseceremoni av Thomas Muthee och
andra band mellan Palin och den Nya Apostoliska Reformationen.
--The New Apostolic Reformation is the name of an emerging international phenomenon that has sources in Pentecostal and
Charismatic Christianity, but has now become a distinct entity. The movement and its precedents are also referred to as the "Third
Wave" or "Joel's Army." The Transformations videos serve as a media tool to market the worldview of the New Apostolic
Reformation.
Den Nya Apostoliska Reformationen är namnet på ett framväxande internationellt fenomen som har källor inom Pingst och
Karismatisk Kristendomen, men har nu blivit en separat enhet. Rörelsen och dess föregångare kallas även den "Tredje Vågen" eller
"Joels Armé." Transformations-videorna fungerar som ett mediaverktyg för att marknadsföra den Nya Apostoliska Reformationens
världsbild.
The New Apostolic Reformation was formed as an institution through the efforts of C. Peter Wagner. More details on the history of
this movement are in the section "Sources of the Transformations." Wagner has developed a network of 500 Apostles, most with
Apostolic networks of their own over which they have authority. In addition to this structure there is a national and international
structure of "prayer warriors" overseen by Apostles. Initially named the Spiritual Warfare Network, this structure has been renamed
twice, first to the United States Strategic Prayer Network (USSPN), and again recently to the United States Global Apostolic Prayer
Network (USGAPN). There is also an international network under the authority of Wagner. Additionally other "prayer warrior" groups
have been formed for specific purposes such as the Governmental Apostolic Prayer Alliance, under Apostle Chuck Pierce, and the
Reformation Prayer Network under the authority of Apostle Cindy Jacobs. These groups along with the Transform Nations, Transform
World, and other "transforming" franchises, have organized the "prayer warriors" to pursue the agenda demonstrated in the
Transformations videos.
Den Nya Apostoliska Reformationen bildades som en institution genom insatser av C. Peter Wagner. Mer information om denna
rörelsens historia finns i avsnittet "Transformations Ursprung". Wagner har utvecklat ett nätverk av 500 apostlar,
de flesta med egna Apostoliska nätverk över vilka de har auktoritet. Utöver denna struktur finns det en nationell och internationell
struktur med "bönekrigare" som övervakas av Apostlar. I början kallad Spiritual Warfare Network (Andlig Krigföringsnätvek), har
denna struktur bytt namn två gånger, först till United States Strategic Prayer Network (USSPN) (Förenta Staternas Strategiska
Bönenätverk, och igen nyligen till United States Global Apostolic Prayer Network (USGAPN) (Förenta Staternas Globala Apostoliska
Bönenätverk). Det finns också ett internationellt nätverk under ledning av Wagner. Dessutom har andra "bönekrigare"-grupper har
bildats för särskilda ändamål såsom Governmental Apostolic Prayer Alliance (Statliga Apostoliska Bönealliansen), under Apostel
Chuck Pierce, och Reformation Prayer Network (Reformationebönenätverket) under ledning av Apostel Cindy Jacobs. Dessa grupper
tillsammans med Transform Nations (Förvandla Nationerna), Transform World (Förvandla Världen) och andra "transform"
(”Förvandlings”) franchise, har organiserat "bönekrigarna" att driva agendan som demonstreras i Transformations videor.
--Another well-developed idea that is prophesied throughout the movement is a civil war in the church in order to purify it for the end
times.
Ytterligare en välutvecklad idé som är profeterad genom hela rörelsen är ett inbördeskrig i kyrkan för att rena den inför ändetiden.
The videos and related books have introduced an entire vocabulary based on spiritual warfare. Some of the terms are familiar but
they take on new meaning in this context, and are concepts that would have been unthinkable in most conservative evangelical
denominations thirty years ago. There are different levels of spiritual warfare including ground level, occult level, and strategic level.
There are names and categories for the territorial spirits. Strategic level territorial warfare is the encounter of demons whose power

controls entire cities or cultures. The enemy to be bound is the demonic stronghold or strongman. Spiritual mapping is the scouting and
detailed mapping of the territory to document the sources of demons and generational curses. This exercise is conducted on foot, block
by block, through communities. Gates and portals through which demons gain access are of particular significance. The participants are
anointed by God for different assignments such as Watchmen and Intercessors, and the ability to see the location of demons. The
outpouring of these spiritual gifts or powers provides the recipient with the tools used to accomplish the mission of conquest.
Videorna och relaterade böcker har introducerat ett helt ordförråd baserat på andlig krigföring. Några av termerna är bekanta, men
de antar på sig en ny innebörd i detta sammanhang, och är begrepp som skulle ha varit otänkbara i de flesta konservativa evangeliska
samfund för trettio år sedan. Det finns olika nivåer av andlig krigföring vilka inkluderar marknivå, ockult nivå och strategisk nivå. Det
finns namn och kategorier för de territoriella andarna. Strategisk nivå för territoriell krigföring är konfrontationen med demoner vars
makt styr hela städer eller kulturer. Fienden som ska bindas är det demoniska fästet eller starke man. Andlig kartläggning är
rekognosering och detaljerad kartläggning av området för att dokumentera källorna till demoner och generationsförbannelser. Detta
utförande sker till fots, kvarter för kvarter, genom samhällen. Grindar och portaler genom vilka demoner får tillträde är av särskild
betydelse. Deltagarna är smorda av Gud för olika uppdrag som Väktare och förebedjare, och förmågan att se demonernas lokalisering.
Utflödet av dessa andliga gåvor eller makter/befogenheter förser mottagaren med de verktyg som används för att fullborda uppdraget
att erövra.
Vem har inte blivit utsatt för detta?!!
Det värsta var att jag verkligen trodde det var Bibliskt – hade bara varit frälst i några år – och det var ju pastorer som ledde det hela!
Ja, vad skulle man tro?
--The "Transformations" are a series of videos and DVDs produced by The Sentinel Group, the media arm of the New Apostolic
Reformation. The videos are marketed and presented through churches and ministries as documentaries despite the fictional nature
and inaccurate material in the productions. The first video featuring Thomas Muthee was produced in 1999. Since its debut there have
been eight more videos in the series.
“Transformations” ("Förvandlingar") är en serie av videor och DVDn producerade av The Sentinel Group (”Vaktpost Gruppen), Nya
Apostoliska Reformationen Mediagren. Filmerna marknadsförs och presenteras genom kyrkor och ministerier som dokumentärer
trots den fiktiva karaktären och det felaktiga materialet i produktionerna. Den första videon med Thomas Muthee producerades
1999. Sedan dess debut har det blivit åtta fler videor i serien.
The Significance of Muthee's Anointing of Sarah Palin
Below: internationally-celebrated witch-fighter, star of "Transformations" brand, East Africa Spiritual Warfare Network Director Thomas
Muthee, along with Wasilla Assembly of God head Pastor Ed Kalnins and Crossroads Community Church pastor Phil Markwardt, anoints
and blesses Sarah Palin, as a political leader, on October 16, 2005. Little more than a year later, in November 2006, Palin was elected
governor of Alaska.
Widely distributed video from a Wasilla Assembly of God service in 2005 shows the anointing ceremony of Sarah Palin by Thomas
Muthee. At that time Muthee had already made his name as a star of the Transformations movies, including Transformations I and "The
Quickening," and had been propelled by his Transformations fame into major leadership positions in both the U.S. and Africa. Palin also
knew of Thomas Muthee's fame and purpose since, according to an Associated Press article, she had viewed the video long prior to her
anointing ceremony.
Before Palin is called forward for her anointing by Muthee and the other two pastors, Ed Kalnins, and Phil Markwardt, Muthee refers to
her by name and then says,
"When we talk about transformation of a community,
we are talking about God invading seven areas of society."
Muthee then repeats this again,
"When we talk about transformation of a community, it is where we seek
God's Kingdom and infiltrate and influence seven areas of our society."
Muthee goes on to discuss the seven "Kingdoms" or areas. He includes spiritual, economic, political, education, media, and then politics
again. While Muthee jumbles the categories a bit in this introduction to Palin's anointing, he is clearly referring to the seven
"Kingdoms" or mountains of the New Apostolic Reformation's "Seven Mountain Strategy" for taking control of American society and
government. (link to the official video on the Seven Mountains Strategy.)
Betydelsen av Muthees smörjelse av Sarah Palin
Nedan: internationellt hyllade häx-kämpen, stjärnan i "Transformations" varumärke, East Africa Spiritual Warfare Network (Östafrikas
Andliga Krigförinsnätverk) Direktör Thomas Muthee, tillsammans med Wasilla Assembly of God huvudpastor Ed Kalnins och Crossroads
Community Church pastor Phil Markwardt, smörjer och välsignar Sarah Palin, som en politisk ledare, den 16 oktober 2005. Lite mer än
ett år senare, i november 2006, valdes Palin till guvernör i Alaska.
Den vitt spridda videon från en Wasilla Assembly of God gudstjänst 2005 visar smörjelsenceremonin av Sarah Palin av Thomas Muthee.
Vid den tiden hade Muthee redan gjort sig ett namn som en stjärna i Transformationsfilmerna, däribland Transformations I och ”The
Quickening” ("Påskyndandet"), och hade drivits fram genom hans Transformations-berömmelse till större ledande positioner i både USA
och Afrika. Palin kände också till Thomas Muthees berömmelse och syfte eftersom, enligt en Associated Press artikel, så hade hon sett
videon långt före sin smörjelseceremoni.
Innan Palin kallas fram för henne smörjelse av Muthee och de andra två pastorerna, Ed Kalnins, och Phil Markwardt, hänvisar Muthee
till henne vid namn och säger sedan,
"När vi pratar om transformation/förvandling av ett samhälle,
så vi talar om att Gud invaderar sju områden i samhället."
= Sju Berg!
Muthee upprepar sedan detta igen,

"När vi pratar om transformation/förvandling av ett samhälle, så är det där vi söker
Guds Rike och infiltrerar och påverkar sju områden inom vårt samhälle."
= Sju Berg!
Muthee fortsätter med att diskutera de sju "Kungariken" eller områden. Han inkluderar andlighet, ekonomi, politik, utbildning, media
och sedan politiken igen. Medan Muthee rör ihop kategorierna lite i denna introduktion till Palins smörjelse, så hänvisar han helt klart
till de sju "Kungariken" eller bergen i Nya Apostoliska Reformationens "Seven Mountain Strategy " (Sju Berg Strategi”) för att ta
kontroll över det Amerikanska samhället och regeringen.
(länk till den officiella videon om Sju Berg Strategi.)
--In World Christian Trends, the Third Wave is explained and categorized as follows: a First wave, classical Pentecostals; a Second Wave,
Charismatics outside of Pentecostalism; and a Third Wave, Independents outside of both the second and third waves. The authors
describe the Third Wave with this statement.
"By the 1990s the Third Wave has thus within its own sphere completely swept aside,
ignored, and replaced the entire historic nomenclature of twentieth century denominationalism."
The term Neocharismatics is used in this volume to describe a combination of Third Wavers, Independents, Post-Denominationalists,
and Neo-Apostolics. This category claims 295,405,240 members worldwide, which does not include those who identify as Pentecostal or
Charismatic.
I World Christian Trends (Kristna Världstrender), förklaras och kategoriseras den Tredje Vågen på följande sätt: En Första Våg, klassisk
pingströrelse; en Andra Våg, Karismatiker utanför pingströrelsen; och en Tredje Våg, Independents (Oberoende) utanför både den Andra
och Tredje Vågen. Författarna beskriver tredje vågen med detta uttalande.
"Vid 1990-talet har alltså den Tredje Vågen inom dess egen sfär helt sopat undan,
ignorerat, och ersatt hela historiska nomenklaturen för nittonhundratalets kyrkosamfundister."
Termen Neokarismatisk används i denna volym för att beskriva en kombination av Tredje Vågare, Independents (Oberoende), PostDenomination och Neo-Apostolisk. Denna kategori gör anspråk på 295.405.240 medlemmar världen över, vilket inte inkluderar de som
identifierar sig som Pingströrelse eller Karismatisk.
(Länk till boken: http://books.google.com/books/about/World_Christian_trends_AD_30_AD_2200.html?id=IMRsJ1gnIYkC - World Christian Trends)

--The New Apostolic Reformation is a subset of the Neocharismatic Renewal Group category above which has over 295 million adherents.
However, the New Apostolic Reformation is increasingly drawing from other denominations.
Den Nya Apostoliska Reformationen är en delmängd av Neokarismatisk Förnyelsegrupp-kategorin ovan som har över 295 miljoner
anhängare. Men den Nya Apostoliska Reformationen dra allt mer från andra samfund.
För ytterligare information om Transformations Video och NARs utbredande se DVD-serien: http://www.deceptioninthechurch.com/nardvd.html
The New Apostolic Reformation - What is it and where is it going? Den Nya Apostoliska Reformationen - Vad är det och vart är det på väg?

Jag har nämnt om detta förut, men det tål att upprepas:
NAR = New Apostolic Reformation, Som förr kallades NOLR = New Order of Latter Rain...
Vet ni om att NOLR/NAR:
“provides a “Spiritual Covering” through Wagner’s Int’l Coalition of Apostles (ICA) to 1000s of churches and their duped leaders”?
"Ger en "andlig täckning" genom Wagners Internationella Koalition av Apostlarna (ICA) till 1000-tals kyrkor och deras duperade ledare"?
http://truthspeaker.wordpress.com/2009/01/28/encountering-nolr-new-order-of-latter-rain-sidewalk-dream-interpreters/
NAR DVD-serien är lång men innehåller oerhört viktig information om just NAR, Peter Wagner och hans ”Profet-team”.
Här får man se och höra vad de undervisar och står för – utombibliska doktriner!
De tar också upp hur utspritt NAR är – rakt in i ”globala bönenätverk”...som t.ex. Hans Marklund står i spetsen för i Sverige...
Ja detta kommer från Profetrörelsen NOLR/NAR/ICA – alias Peter Wagner!

http://www.alternet.org/news/145796/ - Heads Up: Prayer Warriors and Sarah Palin Are Organizing Spiritual
Warfare to Take Over America - AlterNet / By Bill Berkowitz
The New Apostolic Reformation, the largest religious movement you've never heard of, aims to take control of communities through
'prayer warriors.'

Var på Alerten: Bönekrigare och Sarah Palin anordnar Andlig Krigföring för att Ta Över Amerika
Den Nya Apostoliska Reformationen, den största religiösa rörelse som du aldrig har hört talas om, ämnar ta kontroll över samhällen genom
"bönekrigare."

- Sarah Palin's Seven Mountains Sarah Palins Sju Berg
YouTube - Engelska!
.....................................................................................................
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Xges7mFi6iY

Som vi läste i PDF #6 så skrev C. Peter Wagner en ”uppdatering” om NAR på den nya hemsidan ”Global Spheres”... i
ett försök att ”försvara sig”...med tanke på all uppståndelse i media angående Sarah Palin...och 7 Bergen...
Här kommer ytterligare ett kort utdrag av något som också var intressant att få reda på:
Other names of this movement which are more or less synonymous with NAR have been “Neopentecostal,”
“Neocharismatic,” “Independent,” or “Nondenominational.”
Andra namn i denna rörelse som är mer eller mindre synonyma med NAR har varit "Ny-pingst", "Ny-karismatisk",
"Oberoende/Självständiga" eller " Icke-konfessionell”(utan samfund).
- - - The reason behind this is that, whereas denominations are legal structures, the NAR is a relational structure.
Everyone is related to, or aligned, with an apostle or apostles. This alignment is voluntary. There is no legal tie
that binds it. In fact, some have dual alignment or multiple alignment. Apostles are not in competition with each
other, they are in cahoots. They do not seek the best for themselves, but for those who choose to align with them.
If the spotlight comes on them, they will accept it, but they do not seek it.
Orsaken till detta är att medan samfund är lagliga strukturer, så är NAR en relationell struktur.
Alla är relaterade till, eller i gruppering, med en apostel eller apostlar. Denna gruppering/allians är frivilligt. Det
finns inget rättsligt band som binder den. Faktum är att vissa har dubbla grupperingar/allianser eller flera
grupperingar/allianser. Apostlar konkurrerar inte med varandra, de är i maskopi. De söker inte det bästa för sig
själva, men för dem som väljer att gruppera/alliera sig med dem. Om fokus kommer på dem, så kommer de att
acceptera det, men att de inte söker det.

Då jag bott i USA i många år så har jag många gånger funderat på just ”Nondenominational”...
Jag har sagt och tänkt att även om de inte tillhör ett samfund – så har de någont ”ursprung”...
NU ÄNTLIGEN fick jag svar! De är alltså ”mer eller mindre synonyma med NAR”! INTRESSANT!
http://herescope.blogspot.com/2007/06/neo-kuyperian-spheres.html - Neo-Kuyperian Spheres Thursday, June 28, 2007
"These seven spheres of influence will help us shape societies for Christ."
- Loren Cunningham, Winning God's Way, (YWAM, 1988), p. 134
Did Loren Cunningham and Bill Bright just happen to have corresponding spiritual experiences where God told them a new way to make disciples
of all nations, as described in the previous post? Did God really give them a vision of "categories of society" that were to be the church's "seven
spheres of influence"? Or, perhaps, were they exposed to the teachings of Abraham Kuyper? The latter is a more likely scenario since Kuyper is
behind the modern concept of "spheres." Bright may have been exposed to Kuyper's teachings while a student at Princeton Theological Seminary,
(http://www.ptsem.edu/) which now houses the Abraham Kuyper Center for Public Theology.
"Dessa sju sfärer av inflytande hjälper oss att forma samhällen för Kristus."
- Loren Cunningham, Att Vinna på Guds Sätt/Väg, (UMU, 1988), s. 134
Trasig länk!
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Loren_Cunningham - Making Jesus Lord Att Göra Jesus till Herre, YWAM (UMU) Publishing, 1989. ISBN 1-57658-012-1
(first published under the title: Winning God's Way

först publiserad med titeln: Vinna på Guds Sätt/Väg)

Råkade Loren Cunningham och Bill Bright bara ha motsvarande andliga upplevelser där Gud talade om för dem ett nytt sätt att göra alla folk till
lärjungar, som beskrivs i föregående inlägg? Gav Gud verkligen dem en vision om "samhällskategorier" som skulle vara kyrkans "sju sfärer av
inflytande"? Eller blev de kanske utsatta för läror från Abraham Kuyper? Det senare är ett mer troligt scenario, eftersom Kuyper
(http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Kuyper) ligger bakom det moderna konceptet "sfärer". Bright kan ha utsatts för Kuypers läror medan han var
en student vid Princeton Theological Seminary (http://www.ptsem.edu/), som nu innehåller Abraham Kuyper Center for Public Theology.
The concept of "spheres" cannot be separated from Kuyper's ideas about "common grace." Wikipedia defines "sphere sovereignty" as:
"In Neo-Calvinism, sphere sovereignty means that each sphere of life has its own distinct responsibilities and authority or
competence, and stands equal to other spheres of life. Sphere sovereignty is an idea that God created new order and that
everything is under the sphere of God's control. This includes education, the Church, the State, agriculture, economic enterprises,
the family, and the arts. It insists that creational boundaries, and historical differentiation, be affirmed and respected."
Konceptet med "sfärer" kan inte separeras från Kuyper idéer om "allmännig/gemensam nåd." Wikipedia definierar "sfär suveränitet" som:
"I Ny-Kalvinism innebär sfär suveränitet att varje sfär av liv har sitt eget distinkta ansvar och befogenheter eller kompetens,
och är jämlika med andra sfärer i livet. Sfär suveränitet är en idé om att Gud skapat ny ordning och att allting är under sfären
av Guds kontroll. Detta inkluderar utbildning, Kyrkan, Staten, jordbruk, ekonomiska företag, familjen och konsten. Det insisterar
på att skapandegränser, och historisk differentiering, hävdas och respekteras."
It is worth looking at that link to Neo-Calvinism in the quotation above, which gives a good summary of the tenets of this modern movement.
Take note of the fact that Chuck Colson and Nancy Pearcey's book How Now Shall We Live (Tyndale, 1999) is cited as a key resource in articulating
this movement. This blog (3/10/06) wrote about Colson's new "worldview" project with Rick Warren. In the description of Neo-Calvinism Richard
Mouw is cited as a reference. Although most people think of this movement as emanating from Calvinism, where it has indeed taken root and
flourished, it has been Fuller Theological Seminary, where Mouw has been president, where these doctrines have taken on a life of their own, and
been taught to several generations of evangelical students. The effect of this has permeated throughout the evangelical world.
Det är värt att titta på som länken till Ny-Kalvinism i citatet ovan, vilket ger en bra sammanfattning av grundsatserna i denna moderna rörelse.
Ta del av det faktum att Chuck Colson (http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Colson)och Nancy Pearceys bok How Now Shall We Live (Hur Ska Vi Nu
Leva) (Tyndale, 1999) citeras som en nyckelresurs i att artikulera denna rörelse. Den här bloggen (3/10/06) skrev om Colsons nya "världsbild"projekt med Rick Warren. I beskrivningen av Ny-Kalvinism så anges Richard Mouw (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Mouw - är för närvarande VD

på Fuller Theological Seminary) som en referens. Även om de flesta människor tänker på att denna rörelse har utgått från Calvinism, där det

verkligen har slagit rot och blomstrat, så har det varit Fuller Theological Seminary, där Mouw har varit ordförande, där dessa läror har fått ett
eget liv, och lärts ut till flera generationer av evangeliska studenter. Effekten av detta har genomsyrat hela den evangeliska världen.
C Peter Wagner har jobbat som professor på Theological Seminary i 30 år!!!
http://en.wikipedia.org/wiki/C._Peter_Wagner - He then served for thirty years (1971 to 2001) as Professor of Church Growth at the Fuller Theological
Seminary School of World Missions until his retirement in 2001. Han tjänade därefter i trettio år (1971 till 2001) som professor inom Church Growth
(Kyrkotillväxt) på Fuller Theological Seminary School of World Missions (Världsmission) fram till sin pensionering 2001.

--Charles Colson thinks that the cooperation of evangelicals and Roman Catholics in building a culture informed by a biblical worldview can yet, by
the power of common grace, win the culture wars and redeem the culture. In the face of the pessimism that concludes that evangelicals have lost
the culture war, Colson is optimistic...
Charles Colson anser att samarbetet mellan evangelikaler och Katoliker att bygga en kultur som informerats av en biblisk världsbild ännu kan, i
kraft av allmännig/gemensam nåd, vinna kulturkrigen och försona/friköpa kulturen. Inför den pessimism som drar slutsatsen att evangeliska
kristna har förlorat kulturkrigen är Colson optimistisk...

.....................................................................................................
När vi nu har sett djupare på vad ”Marknadsplats Rörelsen” och ”7 Berg” innebär (eller Kullar som en del kallar det –
se nedan)… och vart det kommer ifrån – vilka som ligger bakom...och deras agenda och mål...
...så kanske det inte är så konstigt att Elvor och Janne varnade för förbönsdagen i Skara som annonserades i en folder:
http://www.truereformation.net/2011/08/28/varning-rom-varldskyrkan-intar/ - Varning! Rom-världskyrkan intar din ort! [De sju kullarna]
Här är en broschyr om en bönedag i Skara.
Det är helt rätt att be för Sverige och för våra orter, för
människor och oss själva. Men vad handlar texten om
egentligen? För den som inte är insatt är det inte lätt att
veta vad det är för plan bakom.
Märkligt nog skrev jag om ”De sju pelarna” i den senaste
Ohlins fundering >> (20/8).
Karin Jansson skrev om De sju bergen/kullarna i Karins
Nyhetsbrev - Sid 25-27 >>

När man har intagit dessa “kullar” (herradömen) ska man
skapa VÄRLDSFRED och EKONOMISK RÄTTVISA, påstår man. En del pratar om att sätta en “kung” på varje
berg/kulle… Det här förutsätter att man är MÅNGA och att mängden (alla!) underordnar sig de utvalda
(maktfullkomliga) ledarna. Hela planen förutsätter att alla inordnas under Påvedömet i Rom = EKUMENIK!
(Religionsblandning!)
--Andlig krigföring ingår. Men detta är inte biblisk bön, utan det som utgår rån trosförkunnelsens läror och som
Bibeln varnar för i Judas brev. För att förstå dessa läror rekommenderas Kent Gunnarssons avhandling från år
2004 Den kristna gnosticismens återkomst: ett studium av Ulf Ekmans teologi >>
& Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi >>
Absolut läsvärt!
.....................................................................................................

Jag tackar Gud för att de varnade! Jag hoppas verkligen att många tog varningen på allvar!
Jag hade ju redan påbörjat 14 sidor om just ”7 Berg”... Jag tänkte ta det på engelska först för TrueReformation.net och
översätta till svenska efteråt... MEN de planerna ändrades drastiskt när jag insåg att detta skulle introduceras i min
egen hemstad... jag fick djup nöd... Tack vare att Elvor och Janne varnade omedelbart, så kände jag att jag kunde låta
det ta den tid det behövdes för att få detta nyhetsbrev klart! Det är all översättning till svenska som tar extra tid...
Jag tror att det är oerhört viktigt att de som inte kan engelska så bra får tillgång att läsa! Ja, tid har det tagit!

Läs också Elvor och Jannes artiklar här nedan – ”klicka” på länkarna och läs dem i sin helhet (om du inte redan har läst dem):
Jag tar med lite utdrag!
http://www.truereformation.net/2011/09/01/latter-rain-kingdom-now-grunden/ - LATTER RAIN – KINGDOM NOW = OGRÄSET
I artikeln från USA så menar man att politikern Rick Perry skulle ha samröre med NAR och vara deras redskap
att inta deras ”Berg Goverment”.
Framförallt inom den falska Latter Rain -rörelsen florerar de här tankarna och har nu influerat större delen av
kristenheten och det med Sverige inkluderat.
Sedan dess, menar de, har Gud försökt att återupprätta kontrollen över världen genom att finna en speciell grupp
av troende som kallas vid olika namn “Förbundsfolket”, “Övervinnarna” eller “Joels armé” och att det är genom
dessa “elitmänniskor”, som alla sociala institutioner (Dessa kallas nu för De 7 bergen eller De 7 sfärerna) skall
föras in under Guds auktoritet. Dessa menar då att eftersom de troende har fått samma helige Ande som Jesus
hade, så har vi nu fått all makt (De kallar det för ett Mandat) i himlen och på jorden. De menar att vi har makten
att genom tro tala ut och skapa saker som inte är som om det vore till. (Endast Gud kan göra det!) Man menar att
det är på det sättet vi kan skapa och föra in Guds Rike på jorden redan här och nu i denna tidsålder.
--Nu när vi har lärt oss hur man tänker i Kingdom Now -teologin så skall vi se om vi kan hitta några som förespråkar
den. Bill Johnson till exempel, hade nyss en helandeskola i Malmö men tyvärr är han Kingdom Now-anhängare.
Titta noga på den här foldern om mötena som skall hållas i Skara tillsammans med C-E Sahlberg (Klara kyrka) och
många fler. Lägg märke till texten längst uppe till vänster om De 7 kullarna som är “Kingdom Now”, alltså detta
“ogräs” som säger att Guds Rike skall spridas igenom en samhällsförvandling (De 7 kullarna) (Se även LÄNK)
Nu när vi har bekantat oss med Kingdom Now läran så låt oss lyssna till C-E Sahlberg på en konferens med
Kairos/New Vine i Pingstkyrkan i Umeå. Bed gärna för broder Sahlberg att hans ögon öppnas för detta. Du kan
lyssna på predikan själv från den här länken
http://umea.pingst.se/?section=undervisning&page_id=2# Predikan heter: Guds Rike i vardagen
Citat SAHLBERG: Efter syndafallet avsade sig Adam rätten att regera över jorden och den blev ockuperad
men sedan efter Jesus så har vi efter vår tro och våra omständigheter och vår frimodighet på vad Jesus har
gjort för oss kan vi börja utbreda Guds Rike redan här och nu i vardagen.
Ohlins: Adam har aldrig haft någon rätt att på egen hand regera över jorden och Gud har aldrig förlorat
kontrollen över den eller gett bort sin makt. Vår uppgift är att underordna oss Jesus som Herre, han är
huvudet. Guds rike blir inte synligt förrän Jesus kommer tillbaka. Till dess är det i varje människa som tillhör
Jesus Kristus.
Jag har testat denna predikan på 2-3 vittnens utsago och samtliga säger: Detta är en solklar Kingdom Now -lära.
Vad tycker du själv?
Sahlberg nämner i predikan att han blev inbjuden av en grupp (undrar vilken?) till The Global Day of Prayer i USA
och fick lyssna till Obama och Tony Blair. (Se Varningen >>)
Denna Global Day of Prayer är länkat till Kingdom Now aposteln CP Wagner. Här är ett Nyhetsbrev från honom
2007 där vi kan känna igen De 7 bergen igen. Bill Johnson är länkad till C P Wagners “Apostla – Profet” -nätverk.
Nyhetsbrev från C P Wagner 2007 - http://www.truereformation.net/2011/09/01/nyhetsbrev-fran-c-p-wagner-2007/
Vilket leder oss till den andra etappen av målet för Transformationen, nämligen Corporate eller social
omvandling. Vi vill se hela städer och regioner och stater och nationer förvandlas till stöd för värderingarna i
Guds rike. (Ohlins: Deras version av Guds Rike) Det kan endast ske om de som är fokuserade på riket och blir

huvud och inte svans när det gäller Lance Wallnaus vision av de sju bergen. Här i Amerika har vi lyckats bra i
den ledande 1:a berget som är religionen, men inte de andra sex. Vår felaktiga tendens har varit att försöka
dra ledare från de andra sex bergen över till vårt berg religionen istället för att uppmuntra dem att använda
sina gåvor och sin energi och sina kunskaper i det berg som Gud har tilldelat dem. Vi vill att alla Guds folk aktivt
för att göra sin del för att uppfylla “7-M-mandat.”
(Visionen om de 7 Bergen) = Se foldern från skara med C – E Sahlberg
OHLINS: Obs! Lägg märke till att foldern nämner de 7 bergen men också att vi måste bli huvud och inte svans precis
som CP WAGNER säger i detta nyhetsbrev.
.....................................................................................................
Här kan man läsa originalbrevet på engelska från “överaposteln” C Peter Wagner från 2007
Se bifogad PDF #8 ”C. Peter Wagners nyhetsbrev angående 7-B (Bergen) Mandat” för att läsa brevet i sin helhet
översatt till svenska.
Se även bifogad PDF #9 ”Apostolisk Dominism / Herraväldeslära - Kungen...”
En bra artikel som också tar upp om Wagners brev...hans lanserade av ett
"Globalt Apostoliskt Nätverk... och de 7 Bergen... också översatt till svenska!
För att se större bild:

http://livingjourney.files.wordpress.com/2007/12/7m.jpg - 7
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I Ordspråksboken 16:32 kan vi läsa:
Bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre styra sitt sinne än inta en stad. (Folkbibeln)
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he
that taketh a city. (King James Version)
Kanske något att tänka på i dessa dagar då det talas om att “inta städer, samhällen, nationer och berg/kullar”...
Ja, de (Elvor och Janne) har hunnit med en massa artiklar under tiden jag jobbat med detta nyhetsbrev! ;-D)
Många har säkert redan läst dem, men om inte – klart läsvärda – de ger mycket insikt! Jag tar med några utdrag...
.....................................................................................................
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html 2/10 VAR PÅ ER VAKT NU KÄRA TROSSYSKON!!
Obs! Kolla in den här videon där "Kingdom Now" predikanten Cindy Jakobs predikar om de 7 bergen >> vilket handlar om ett falskt
Guds rike på jorden vilket vi är övertygade om är det stora avfallet. Det stämmer exakt med liknelsen om ogräset och vetet. >> Är det
detta som kommer att smygas in genom världen idag. >> (KINGDOM OF MEDIA)
Lägg märke till att i Cindy Jakobs "guds rike" behövs ingen medlare alls för de kristna har nu tagit över hela samhället. De äger alla
oljekällor och de är bankirerna. Lyssna sedan in CE Sahlbergs undervisning från New Vine konferensen i UMEÅ >> Undervisningen i
Skara domkyrka kommer också att handla om de 7 kullarna >>
KJ: radioprogrammet är från 1 oktober, 2011

OBS! Rick Perry och den Apostoliska reformationen i Sveriges Radio - Människor och Tro >>
I programmet sägs att Apostoliska Reformationen härstammar från Pingstkyrkan vilket är fullständigt fel. Det kommer i från "ogräset"
nämligen den amerikanska trosrörelsen och dess falska syn på rättfärdiggörelsen.
Hittade en intressant länk varifrån alla de här tokigheterna härstammar. Tyvärr är undervisningen på engelska men här är den >>
(Video >>)
Mat 7:22 Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda
andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? (GODA GÄRNINGAR) 23 Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt
eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'

.....................................................................................................

http://www.truereformation.net/2011/10/01/varning-varlden-idag-promotar-de-sju-kullarnapelarna/

- Är Världen idag infiltrerad av Kingdom now?

Tillägg 3/10-2011: Här följer svar till dem som menar att De sju kullarna/bergen inte behöver leda till Rom och att det redan används i
vanliga bönemöten på en del platser:
Frågan är om inte Världen idag som nu förespråkar De sju kullarna/De sju pelarna >> också är infiltrerat av Dominion? Mängder av
kristna hem kommer i så fall att indoktrineras i dessa tankar genom tidningen.
Hur många är vakna och inser vad det handlar om och vart det leder?
Hur många förstår att Dominion och De sju kullarna leder tillbaka till Rom?
Det är sant att det inte är fel att be för människor på alla samhällets områden. Självklart.
Men här finns det en agenda – en plan – bakom detta som vi vill belysa och avslöja. Det följer ett schema där man tror att man kan inta
Guds rike (ett utvändigt sådant) genom att bli känd, rik, framgångsrik, genom politik, genom makt, bli bäst i sin karriär osv. och sedan
“skapa världsfred” genom sitt inflytande – allt detta strider emot Bibeln (och har rötter i herradömesteologin). Vissa trosförkunnare
menar att man kan ta auktoritet över vädret och bör sluta att be till Gud och istället gå ut och befalla i Guds namn. Människans
maktbegär är sig likt, med andra ord.
När Jesus befallde vinden och vågorna gjorde han det endast därför att Fadern hade gett honom klartecken om det. Jesus sa själv:
Joh 5:19 Jesus svarade dem: “Amen amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty
vad Fadern gör, det gör Sonen.
Gud har inte kallat oss att sträva efter positioner över huvud taget, utan snarare att förbli som vi var när vi blev frälsta eller kallade och
låta Herren leda oss personligen (1 Kor 7:20-23, 20:21). 1 Kor 1 stryker Paulus under att de flesta var både obildade och fattiga i denna
världen av dem som utgjorde Guds folk. Vi är inte kallade att söka både denna världens skatter och den himmelska skatten. Tvärtom.
Guds rike har aldrig intagits med sådana (köttsliga) medel.
Det finns ingen anledning att ens tala om dessa “sju kullar/berg” om man inte är indoktrinerad i den mänskliga (stendöda) planen. Det
är inget som står i Bibeln, utan bibelversar man tar ur sitt sammanhang och använder för att passa sina egna planer att styra
människor in i. Alla (!) som står bakom och förespråkar den, är på väg till Rom och är involverade i den organiserade ekumeniken. Att
introducera detta på bönesamlingar är nog tyvärr bara första steget… Men desto viktigare att vara vaken för vart detta leder och vad
det handlar om.
Att ledande personer blir frälsta behöver inte alls innebära stora förändringar i samhället, som många påstår. Det är människans sätt
att se men inte Guds. Gud är inte beroende av “råmaterialet” eller av “nyckelpersoner”, enligt 1 Kor 1 och det kan vi se genom hela
Bibeln. Guds rike har aldrig utbretts genom människors makt och inflytande eller position och lär nog inte göra det i den yttersta tiden
heller. Gud kan använda vem som helst men han verkar ha en viss förkärlek att utvälja “det som ingenting är”, mänskligt sett (1 Kor
1:27-29). Det avgörande är hjärtats inställning inför Gud.
Det är skillnad på att det finns kristna i alla samhällsklasser beroende på utbildning, intellekt och förutsättning osv. Det är helt naturligt
eftersom vi är skapade olika. Men många har också fått lägga ned en högre utbildning eller en karriär för att gå in i Guds kallelse.
KJ: SE LÄNGRE NER I DETTA NYHETSBREV ANGÅENDE ARTIKLARNA I VÄRLDEN IDAG!

.....................................................................................................
http://www.truereformation.net/2011/10/04/grunden-till-kingdom-now/ - GRUNDEN TILL KINGDOM NOW TEOLOGIN

KINGDOM NOW GRUNDAR SIG PÅ KENYON – HAGINS LÄRA
Sven Reichmann sätter fingret direkt på Kingdom Now lärans grund och lögn när han skriver.
”Likaså skulle vi komma fram till att Adam skulle ha mera makt över skapelsen än Kristus själv,
trots att allt i skapelsen är till genom honom och till honom och äger sitt bestånd i honom”
Hela Kingdom Now läran grundar sig på Kenyons lära som sedan Hagin kopierade och förde in i Trosrörelsen. Du behöver nu bara lägga
till en punkt till denna lära så har du fått Kingdom Now läran. Nämligen – Vad är vårt uppdrag?
Kenyon – Hagin lärde:





I din ande som är ditt jag är du nu helt rättfärdig
I din ande har du fått tillbaka auktoriteten över skapelsen igen
I din ande har du redan allt du behöver för att regera skapelsen

Så kommer då den nya läran som verkar så logisk riktig för den som har Kenyons lära nämligen den att: Då måste ju vi slutföra vad
Adam skulle ha gjort och lägga den här skapelsen under oss! Och det måste ju vara att sprida Guds Rike!
http://www.truereformation.net/2011/10/04/g-12-och-kingdom-now/ - G12

och KINGDOM NOW

Kingdom Now och dess utgreningar växer ju mer man börjar gräva i det. På den här sidan >> Finner man att “Apostel” Cesar
Castellanos G 12 har haft en konferens tillsammans med Latter Rain/Kingdom Now Aposteln Bill Hamond och en del
Presidentkandidater i Colombia. - - - G 12 är ingenting annat än ett försök att upprätta Guds Rike här på jorden innan Jesus kommer
tillbaka igen = Dominionism eller Kingdom Now >>

.....................................................................................................
http://www.truereformation.net/2011/10/12/dominionism-kingdom-now-en-ny-forforelse/

- Dominionism – Kingdom Now – En ny förförelse!

C Peter Wagner “självutnämnd apostel”
C. Peter Wagner förklarar herraväldesmandatet på följande sätt: (Eng) >>
(Längst ned på den sidan kan man se en video med Peter Wagner!)
”Vi måste se på en av våra mest citerade bibelverser på ett nytt sätt: ’Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som
var förlorat’ (Luk 19:10). Tidigare trodde de flesta av oss att Jesus sade ’att uppsöka och frälsa dem som var förlorade’. Följaktligen
tillämpade vi det för att frälsa människor. Men nu inser vi att vi skulle ha tolkat hans uttalande ordagrant, nämligen ’det som var
förlorat’.”
”Vad är det då som är förlorat som Jesus kom för att uppsöka och frälsa? Svaret finns i första Mosebok. Guds ursprungliga tanke var att
Adam och Eva skulle ha herraväldet över hela Guds skapelse (se 1 Mos 1:28). Men de var olydiga mot Gud och förlorade sin auktoritet,
Satan tillskansade sig den och han blev den här tidsålderns gud. Alla mänskliga riken på jorden blev inneslutna i Satans rike (se Luk 4:56).”

”Varför kom Jesus? Han kom med sitt rike, nämligen Guds rike, för att invadera Satans rike med avsikt att ta tillbaka herraväldet över
Guds skapelse som blev förlorat i Edens lustgård. Den helige Ande talar nu till kyrkorna och säger att Guds folk måste göra vad som
krävs för att förvandla samhället, område efter område, tills Guds rike blir synligt på jorden såsom i himmelen.” (C. Peter Wagner,
”Transform society!” Global Prayer News, Vol. 6, No. 3, Jul-Sep 2005)
--Ytligt sett verkar dominionismen (herraväldesläran) vara en väldigt dynamisk och positiv rörelse som vill förlösa kraft och välsignelser
från Guds rike för att utrota all ondska, för att markant förbättra människors liv, för att hela en sargad värld från alla krämpor och för
att föra massorna till Kristus.
--En tydlig strategi följs för att etablera Guds rike i olika länder. Den har lokala såväl som regionala och nationella tillämpningar som
syftar till att uppenbara Guds rikes generösa natur. Andligt sett är rörelsen i huvudsak baserad på Guds kärlek och Hans planerade
välsignelser för hela mänskligheten. Den passar därför de flesta samfund trots deras specifika läroskiljaktigheter. Socialt är det så
användarvänligt som det bara är möjligt för att kunna tjäna som medel för social transformation till ett bättre liv. Ekonomiskt är det
anpassat för att mildra fattigdom. Politiskt syftar det till samarbete med regeringar, med avsikt att främja ett ”kingdom”-aktigt
styrelsesätt vilket på ett bättre sätt kommer att kunna tjäna alla människors behov i samhället. Följande tillfälliga mål eftersträvas:

Fortsätt läs vidare i länken ovan: Dominionism – Kingdom Now – En ny förförelse!
Nedan bild är kopierad från videon som finns på
http://slaughteringthesheep.wordpress.com/2011/10/07/the-dominion-mandate/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

i ovan artikel – se hur spridd den Apostoliska Rörelsen är!!!
Apostolic Movement Across U.S.
Apostolisk Rörelse Över USA
De stora blå prickarna = Apostolisk Rörelse
De små svarta prickarna = individer

http://www.truereformation.net/2011/10/13/constance-cumbey-vad-hander-egentligen-nu/

- Constance Cumbey – Den profetiska utvecklingen!

---

Allt snack om förändring har du säkert stött på i Kyrkan. Kodordet för rörelsen är reformation och transformation
och förändring där allt gammalt måste bort så nu kanske du förstår att det kanske inte var Gud överhuvudtaget.

.....................................................................................................
Ett MÅSTE att läsas:

Ett sammandrag ifrån ett intressant radioprogram med New Age kännaren
Caryl Matrisciana i ett radioprogram med Jan Markell >> & >>
Program 1
http://www.elvorochjanne.se/new_age-mystik/OliveTree_Caryl%20Matrisciana.html
Program 2
http://www.elvorochjanne.se/new_age-mystik/OliveTree_Caryl%20Matrisciana2.html
För dig som kan engelska:
Här kan man se trailern till WIDE IS THE GATE – del 1 (BRED ÄR PORTEN) och köpa DVDn om man önskar!
http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=80

REKOMMENDERAR DEN VARMT!

och här kan man se trailern till WIDE IS THE GATE – del 2 - som kommer sommaren 2012!
http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=110

Caryl Matrisciana var också medproducent i ”Pagan Invasion”-serien (Hednisk Invasion) som inkluderar Halloween,
samt The Unwrapping of Christmas (Avslöjandet om Julen) - vilka varit till enorm välsignelse för mig personligen!
I många av ovan texter har vi läst en hel del om ”Social Transformation / Förvandling”...
Detta för med sig ett ”Socialt Evangelium”... I DVDn ”WIDE IS THE GATE del 1 förklaras det:
”Socialt Evangelium” promotar mångkulturalism – en föreställning om att alla kan arbeta
tillsammans i program som främjar social rättvisa och för att bygga Kungariket på jorden.
.....................................................................................................
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS20-11-11.html - Bevara tron

Det finns sådana som påstår att varningar för villfarelser, nyandlighet och andra vägar som leder fel, gör att
människor får fruktan och blir förvirrade. Sådana påståenden kommer inte från dem som älskar sanningen,
naturligtvis. Många kristna har hamnat vilse just för att ingen har varnat dem och ledare har svikit i sin
uppgift.
En annan märklig inställning när det gäller tidstecken är att "vi ska inte se efter antikrist utan efter Jesus".
Självklart ska vi vara vakna för allt som Jesus och apostlarna har förutsagt. Hur kan man påstå något annat om
man bekänner sig som kristen? Vårt hopp är Jesu återkomst men före det, kommer en sista antikrist att träda
fram som världsledare.
.....................................................................................................

Då ska vi äntligen titta lite närmare på själva innehållet i foldern: Förbönsdag i Skara domkyrka...
Som sagt; det här är mina hemtrakter – min egen stad – så visst blir detta extra känsligt att skriva om, inget jag gör lätt.
MEN jag vägrar att ge efter för ”människofruktan”! Detta som sker i kristenheten i dag är så allvarligt att jag måste
skriva och varna om det!
Som jag förstår utifrån ”Inbjudan” så är Skaraborgsbönen initiativtagare till denna inbjudan...
Se bifogad PDF #10 ”INBJUDAN rätt version3”.
För att läsa folder i sin helhet, se bifogade JPEG: #11 ”Folder B utsidan” och JPEG #12 ”Folder B insidan”, samt
PDF #10 ”INBJUDAN rätt version3”.
Dessa foldrar fanns att plocka upp på Edsväraveckan i sommar...enligt säker källa...se nedan.
Detta annonserades även på Skara Pastorats hemsida: http://www.skarapastorat.se/alias/users/10001/Information,10129,3851.html
Se bifogad PDF #13 ”Skara Pastorat - Förbönsdag 17 september, 2011” - för detta försvann från deras hemsida efter
bönedagen...
I ovan PDF - missa inte annonseringen under ”Aktuellt” till höger >>>
http://www.skarapastorat.se/alias/users/10001/Information,10129,3854.html

Göran Skytte besöker Skara
Göran Skytte kommer till Djäkneskolans aula i Skara - lördagen den 8 oktober 2011 kl 15.00
”Ja till Jesus” – om hopp och tvivel, längtan och avstånd.
Inträde 50:- (onumrerade platser. Portarna öppnas 14.00) Just det ja – han tar betalt för sina ”anföranden”!
Arr: Skara Samkristna
Jag har varnat för Skytte i tidigare nyhetsbrev och har inte fått någon anledning att ändra åsikt – tyvärr!
Kära Skaraborgare och alla andra läsare;
Akta er att påverkas av den Katolicism och Ekumenik som Skytte förmedlar!
Nyhetsbrevet: Rapporter från sommarens konferenser >> 23/7

Angående ”Skara Samkristna”
http://www.skarapastorat.se/alias/users/10001/F%F6rsamlingsinstruktion+Skara,10520,0.html

Ekumeniskt arbete
Lokalt samverkar de kristna samfunden i Skara genom Skara Samkristna Råd. Skara domkyrkoförsamling är
med i Second Hand-butikens och i Tullens verksamhet (se mer nedan!). Genom ett samverkansdokument
med Missionskyrkan, Pingstförsamlingen och Skara Baptistförsamling Betania, tar domkyrkoförsamlingen
aktivt ansvar för den kristna profilen på förskolan Duvan.
Visst vore det intressant att veta VAD som står där i!
Vad som också vore intressant är att få veta HUR MÅNGA av församlingsmedlemmarna VET OM detta
”samverkansdokument” och hur många vet om att just deras församling är med i detta...?
Jag tycker att det verkar som en FRUKT från ”Charta Oecumenica” där man förbinder sig att samarbeta...
http://www.skr.org/download/18.a791285116833497ab800015122/charta_oecumenica.pdf - Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i
Europa - Sveriges Kristna Råds skriftserie Nr 1 (2001) - En text att dela med andra!
Det är en glädje för oss att kunna presentera den svenska översättningen av Charta Oecumenica som nr 1
i Sveriges Kristna Råds nya skriftserie. Detta dokument har växt fram i en bred process inom kyrkorna i hela
Europa och överlämnades till kyrkorna i Strasbourg i april 2001. Översättningen har godkänts av SKRs styrelse, som
också beslutat anta Charta Oecumenica som arbetsdokument för SKR. Samtidigt har kyrkorna i Sverige
rekommenderats att på motsvarande sätt anta Charta Oecumenica som arbetsdokument. Nu vill vi överlämna den
svenska texten till kyrkor och samfund, lokala ekumeniska råd och enskilda församlingar för att ”omsätta den var
och en i sitt eget sammanhang” som rekommendationen från Strasbourg lyder. Vi hoppas på en fortsatt process

runt Charta Oecumenica som bland annat pekar fram mot Europeiska kyrkokonferensens (CECs) generalförsamling i
Trondheim sommaren 2003 och Sveriges Kristna Råds utvidgade årsmöte i Vadstena i april 2004.
Det bygger på att den som får denna skrift i sin hand inte behåller den för sig själv utan tar den som anledning till
gränsöverskridande kontakter och samtal, var och en på sin ort.
I mina ögon är detta ”samverkansdokument” ett tydligt ”gensvar” på ovan rekommendation!
Det är ingalund något som de kommit på själva i Skara – det är då säkert!
http://www.skr.org/download/18.27d31c1d12f067ae3ae8000775/Lokalekumenisk+id%C3%A9bank.pdf - Lokalekumenisk idébank

Sveriges Kristna Råd - Januari 2011
SKARA
• Ekumeniska böneveckan i januari. Enkel fackelmarsch genom staden.
Bönesamlingar och avslutning i Domkyrkan med högmässa.
• Världsböndagen: lunchmusik , textläsning och bön i Domkyrkan.
• Retreat-dag på hösten för församlingsmedlemmar med reatreatledare från Svenska kyrkan.
• 1-dags präst/pastorsretreat
• Olika arr. gemensamt. Ex. lördag med bibelstudium, musik, bibeläventyret m.m.
• Bönesamling, "Sök stadens bästa" – 1 gång i månaden i olika kyrkor.
• En liten broschyr som samlar en presentation av Skara samkristna råd.
Nyhetsbrev : The Book >> 25/4
När jag var i USA i januari-februari så var några syskon i Herren på ”Bibeln förenar och berör” i Skara...under den
”Ekumeniska Veckan” i januari... se skannad kopia på annons i SKLT från Skaras samkristna – med ”ikonmålning”!
Samt annons från Skara Pastorats hemsida: http://www.skarapastorat.se/alias/users/10001/B%F6neveckan,10695,0.html:
Se bifogad PDF #14 ”Ekumeniska Böneveckan och Bibelns Dag i Skara - 17-23 januari 2011”
Enade i apostlarnas undervisning, gemenskap, brödbrytande och bön
Generalsekreteraren för Svenska Bibelsällskapet Krister Andersson var där och talade varmt om ”Ekumeniken” och lanserade ”THE
BOOK” (”BOKEN”)...som består i två delar;
BIBLE ILLUMINATED GAMLA TESTAMENTET – THE BOOK
BIBLE ILLUMINATED - THE BOOK – NYA TESTAMENTE

Man ser i alla fall VEM det är som har MEST inflytande i detta ”samkristna råd”...= Svenska Kyrkan i mina ögon!
Kanske p.g.a. egen erfarenhet av att ha deltagit i dessa ”ekumeniska böneveckor/samlingar”...innan 2008!
.....................................................................................................

Vi ska börja med att titta på ”INBJUDAN” – PDF #10:
INBJUDAN
Kära bönevän!
Vi upplever att det går ut en kallelse just nu till den som likt Esra, Nehemja och Daniel vill be om
förlåtelse och rening för egna och landets synder (Esra kap. 9-10, Daniel kap. 9 och Neh kap. 1).
Arbetet är stort och vidsträckt och vi är spridda längs muren långt från varandra.
Men var vi än hör basunen ljuda dit ska vi samlas och vår Gud ska strida för oss.

Detta är en inbjudan till dej var du än befinner dig på muren och nu uppfattar
basunljudet från Skaraborgsbönen till bön vid Husaby den 17/9 kl 11.00,
se sep. folder med info om fortsättningen på dagen.
OBS! Det är viktigt att vi är väl förberedda för uppdraget så därför inbjuder vi dej till Horns
missionshus den 16/9 där vi börjar med lunch kl 12.00 och fortsätter sedan att tillsammans sitta
ned vid Jesu fötter, lyssna till Honom och låta den Helige Ande leda oss. Runt kl 18 blir det
matpaus då du är välkommen att ansluta om du inte kunnat vara med tidigare. Fika serveras under eftermiddagen.

Skara stift är det område där källan och utflödet för kristnandet av landet bröt fram och Husaby platsen där den
förste svenske kungen döptes till Kristus. Husaby är också platsen där tusenårsaltaret uppfördes år 2000.
Vi uppfattar att Herren talar om att:

- Brunnar ska grävas upp och rensas
(Jer 2:13, 1 Mos 26:18-33, 4 Mos 21:16-18)
- Den raserade muren återuppbyggas (Nehemja, Jesaja 60:10)
- Silvertrumpeter och basuner ska ljuda (4 Mos 10, Joel kap 2)
- Det är tid för rening och helgelse
(2 Krön 29:3ff, Neh 12:30 mfl.)
När stenar av stolthet, egenrättfärdighet, revirtänkande, avundsjuka, religiositet, människofruktan, avgudadyrkan mm
röjts undan kommer en gejser med enormt självtryck att bryta fram och ge liv och läkedom till folket.
Hur kan det bli möjligt? Jo, för i 2 Krön 7:14-15 finns löftet att om mitt folk vänder om, ödmjukar sig och ber kommer
Herren med sin läkedom. Se också Apg 3:19-21.
Till dej som Herrens Ande rört vid med nöd för vårt land och för tillståndet i Hans hus
Vi tror att Han kallar på dej och att du kommer!
Välkommen!
För att kunna fixa med husrum och mat vill vi att du hör av dej till:
Eva Helldén
Hillevi Fahlquist
Det var Romersk-katolicism som bröt fram i landet vid den tiden... Kung Olof Skötkonung döptes inom RKK!
Det är INTE Evangelisk kristendom och bara detta gör att denna bönedag brister i förtroende! Rening och helgelse
borde väl i så fall – mycket enkelt och klart – börja med att ”av-katolisera” och ta avstånd från RKK och den Ekumenik
som nu leder just till ROM! Det är ju väldigt konstigt att dessa som ”uppfattar basunljudet från Skaraborgsbönen” inte
hörde tydligare besked om att vi inte kan blanda avgudadyrkan med tillbedjan till Herren vår Gud... Rening och
helgelse utan att konfrontera RKK och avsäga sig dess villoläror??? NEJ TACK!
RKK kryllar av avgudadyrkan och om det VERKLIGEN är tid för rening och helgelse – börja då där det är enkelt att se att
det behöver renas!!! VARFÖR UPPHÖJA RKK PÅ DETTA SÄTT – DET KAN MAN VERKLIGEN IFRÅGASÄTTA!
Ja, jag sällar mig till brodern som skrev i ett e-mail om sig själv att han var ”AntiEkumen” ...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kyrkans_historia - Svenska kyrkans historia
Denna artikel handlar om svenska kyrkans utveckling från kristnandet av Sverige till idag. Från 900-talet till 1500-talet
Kristendomen infördes i Sverige i dess romersk-katolska form från sent 900-tal till sent 1000-tal av människor som kommit i kontakt med
[källa behövs]
kristendomen i andra länder. Det skedde både genom handel och genom att kristna tagits till Sverige som trälar.
Redan tidigare hade dock katolska missionärer från Tyskland och England verkat i landet. Ansgar, som ibland kallas ”Nordens apostel”, kom till
Birka omkring 830 och grundade vad man anser vara den första kristna församlingen i Sverige. Fynd av en kristen gravplats i området kring
[1][2]
Varnhems klosterkyrka från 800-talet tyder dock på att kristendomen kan ha kommit tidigare till Sverige.
Det första tydliga tecknet på att kristendomen (= RKK) fått fotfäste i större skala är Olof Skötkonungs dop,
omkring år 1008. Den förste omnämnde biskopen i Sverige var Thurgot i Husaby som dog omkring år 1030.
Enligt Adam av Bremen fick Olof Skötkonung vid tinget i Uppsala ett ultimatum, att respektera den
gamla tron och blotandet vid templet i Uppsala mot att han valde ett landskap som fick bli kristet; han
valde Västergötland och i samarbete med ärkestiftet Hamburg-Bremen, som var ansvarigt ärkebiskopssäte
för missionen i Norden, bildades Skara stift, vilkets första biskop vigdes 1014.
--Under 1100- och 1200-talen etablerade sig flera olika klosterordnar i Sverige: Alvastra,
Nydala och Varnhems kloster grundas av cistercienserna medan dominikaner och franciskaner öppnade
konvent i bland annat Visby och Skara.
Den katolska kyrkans viktigaste person i Sverige under 1300-talet var utan tvekan heliga Birgitta.
Hennes uppenbarelser fick över hela Europa stor betydelse både andligt och politiskt. Hon lyckades med
tiden utverka tillstånd av påven att grunda Den helige Frälsarens orden, vilket ledde till klosterbygge i
Vadstena efter hennes död.

S:t Sigfrids källa vid Husaby kyrka,
dit många åker i tron att det var
platsen för Olof Skötkonungs dop.

FÖRST EFTER DETTA KOM REFORMATIONEN: Detta avsnitt är en sammanfattning av Reformationen i Sverige
Läs gärna vidare – det är både intressant och viktig information!
Det finns en massa länkar som bevisar det samma... SÖK VIDARE!

Vad spelar det för roll att ”brunnar grävs upp och rensas”, ”raserade muren återuppbyggs”, ”silvertrumpeter och
basuner ljuder” när man – TROTS ALLT – ändå håller på med blandning av avgudadyrkan/RKK och Evangelisk
Bibeltro?
Det är något som jag är övertygad om att Gud ser mycket allvarligt på!
I Hesekiel 23, läser vi om en tid av avfall när folket som hade känt Gud orsakade ”sina söner...att gå genom elden” och
praktiserade andra hedniska riter (ceremonier). Angående detta, säger vår Herre: ”Dessutom gjorde de mig detta:
Samma dag som de orenade min helgedom...SAMMA DAG som de slaktade sina barn åt avgudarna, gick de in i min
helgedom och vanhelgade den” (Verser 38, 39).
Jeremia skrev också om detta avfall. Hans budskap var till folket som gjorde anspråk på att vara Guds folk. Detta folk
när de kom till HERRENS tempel, kom ”för att tillbe HERREN” (Jer. 7:2). Men lägg märke till att tillsammans med deras
tillbedjan av HERREN, hade andra riter (ceremonier) blandats in som var av hedniskt ursprung! ”Men se”, sa Gud, ”ni
litar på lögnaktigt tal som inte kan hjälpa. Ni...tänder rökelse åt Baal och följer andra gudar...sedan kommer ni hit och
träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn...” (Verserna 8-9). Och detta samma folk som
kom till Guds hus, detta folk som gjorde anspråk på att tillbedja HERREN, inte bara tillbad Baal, utan tillbedjan av den
hedniska Modern, ”Himlens Drottning” var också inblandad i deras religion! (Vers 18)
Genom upprepade exempel, kan vi då se från skrifterna att Gud inte accepterar en tillbedjan som är en BLANDNING. Så
som Samuel predikade till Israels barn när de försökte tillbedja Gud och fortfarande på samma gång höll fast vid
hedendom: ”Om ni av hela ert hjärta vill vända om till HERREN, så skaffa bort ifrån er de främmande gudarna och
astarterna (den hedniska Modertillbedjan) och vänd era hjärtan till HERREN och tjäna ENDAST honom, så skall han
rädda er...” (1 Sam. 7:3). Och detta är fortfarande det oförändrade budskapet från vår Gud idag.
(Hämtat från ”Sanningen om Julen” sid 42-43)

Med risk att verka oförskämd så säger jag ”Ja, Herrens Ande har rört mig med nöd för vårt land och för tillståndet i
Hans hus” – men inte till att jag ville delta i denna bönedag, utan snarare tvärt; jag vill varna för den!
Eller rättare sagt; varna för dess ursprung – bönedagen har ju redan varit...
Men vi får inte vara naiva och tro att det inte kommer fler linkande bönedagar framöver...och i andra städer...

Jag känner igen Hillevi Fahlquist – ett av namnen nederst på ”INBJUDAN”...
Somrarna 2006 och 2007 var Daniel Viklund kallad till Jettened (strax utanför Falköping) att ha väckelsemötesserie.
2006 ”råkade” Daniel vara ”dubbelbokad” (hur nu det kan gå till?!) den ena kvällen – då hade han bokat in sig att
deltaga på OAS konferens i Skövde istället... den sommaren varade mötesserien i hela 2 veckor!
Sommaren 2007 kom denne Hillevi till Jetteneds väckelsemöte en av kvällarna och berättade för Daniel Viklund efter
hans predikan hur hon (ej ordagrant) ”legat på golvet på OAS-konferensen och vridit och krystat”...hon hade ”fött fram
något”... Daniel bara ”bekräftade” genom att lyssna och säga ”ja, ja...oj då...”
Ja, det kom INGEN tillrättavisning från honom, så detta visar ju bara att han själv tror på sådana ”manifestationer”...
och detta är ju typiskt inom Trosrörelsen och dess profeter...
Jag kände i alla fall OBEHAG över det hon berättade – men jag kunde inte riktigt peka på vad...
Som sagt; detta var 2006 eller 2007 = INNAN Todd Bentley och INNAN ”Karin Janssons insikt” om alla villoläror...
Jag har kopia på ”original e-mailet” som visar till vilka de skickade denna inbjudan – där kan jag se att hon också
skickade till Daniel Viklund... så det måste vara samma Hillevi – det är jag ganska säker på!
I sin predikan den 26/7-2007 i Jettened säger Daniel Viklund bl.a.:
”...förkunna Guds Ord så som det står skrivet och inga avvikelser. Inga lägga till religioner och inga dra ifrån religioner,
utan det ska vara Guds Ord så som det står. Det finns en del som lägger till och drar ifrån och det är ganska vanligt nu
för tiden. Men vi ska varken lägga till eller dra ifrån, utan vi ska ödmjuka oss och vi ska gå till Nådastolen”.
HAN BORDE LYSSNA PÅ SIN EGEN PREDIKAN!

Så går vi till ”Folder B utsidan” – PDF #11:

Till höger:
FÖRBÖNSDAG
I SKARA DOMKYRKA
LÖRDAG 17:E SEPTEMBER
BÖN FÖR LANDET MELLAN SJÖARNA

Mitten:
Vi som arrangerar denna dag kommer från olika
kyrkor och samfund. vi är på olika sätt engagerade i
bön för Skaraborgsregionen och Skara stift.
Varmt välkommen!
Du behöver inte anmäla dig, men lyft gärna redan nu upp dagen i bön, och tipsa andra.
Undrar du något, ta gärna kontakt med någon av oss:
Peter Artman: 070-856 54 89 - peter.artman@svenskakyrkan.se
Präst i Vara pastorat
Carl & cecilia Wallgren: 070-517 54 03
Domkyrkoförsamlingen
Claes & Kina Rangsjö: 070-300 20 55
Pastor i Betaniaförsamlingen i Skara
Eva Helldén: 073-392 30 77
Skaraborgsbönen
Linnéa Gunnarsson: 070-602 80 97
Pastor i Slättmissionen
Rune Hjelm & Ulla Welén
Präster i Skara stift
Till vänster:
Om mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och lämnar
sina onda vägar, då skall jag höra det i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land. 2 Krön 7:14
Med glädje och förväntan vill vi hälsa alla välkomna till en förbönsdag i skara domkyrka. Sedan sex år
tillbaka finns ett nätverk, en gemenskap, som kommer samman regelbundet till bön för Skaraborgsregionen.
Området är viktigt för människorna som bor här, men också historiskt vitalt för hela landet. År 2000 kom
flera tusen deltagare samman i Husaby, vid Kinnekulle, för att fira tusen år av kristen tro i vårt land. Det var
här vår förste kristne kung, Olof Skötkonung lär ha blivit döpt.
Låt rätten flöda som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Amos 5:24

Nu till ”Folder B insidan” – PDF #12:
Till vänster:
Inte bara Rom är byggt på sju kullar
Varje samhälle byggs upp utifrån sju pelare:
- Näringsliv
- Politik
- Utbildning
- Media
- Kultur
- Familj
- Religion
Det speciella med vår tid är att dessa områdens inflytande blir alltmer globala. Gud kallar sin kyrka,
sitt folk, att vara huvud, inte svans. Kristus bjuder sin kropp, sin församling, att ta plats för att utöva
inflytande. Vi ber med Jesus:
Låt ditt namn bli helgat,
ditt rike komma, din vilja ske såsom i himlen, så också på jorden.

Mitten:
DAGSPROGRAM
FÖRBÖNSDAG I SKARA DOMKYRKA
HUSABY:
11.00 - BÖN VID S:T SIGFRIDS KÄLLA I HUSABY
Med bönenätverket i Skaraborg
SKARA:
15.00 - BÖN OCH TILLBEDJAN
Med sånger från Taizé

= RKK! Se längre ner om Taizé...
Verkligen något att se upp för!

Thommy och Agneta Hallin
16.00 - UNDERVISNING & BÖN
Såsom i himlen, så också i Skaraborgsregionen
Carl-Erik Sahlberg

= NEW WINE & BILL JOHNSON /

17.30 - SMÖRGÅSMINGEL VID ENTRÉN
18.00 - BÖN I SJU OLIKA RUM
Utifrån de sju områdena

Strategiskt!???
Gud hör väl bön oavsett antal rum!

Till höger:
...Och från den här regionen ska en röst höras i landet
som påverkar kristenhetens utveckling.

Profetia av Daniel Viklund
Juli 2006

Husaby och S:t Sigfrids källa ligger på Kinnekulle, väg 44 mellan Lidköping och Götene.

Vi börjar med att ta reda på vem/vilka/vad är ”Skaraborgsbönen & bönenätverket i Skaraborg”...
På något sätt verkar detta ha samband med Owe Lindeskär... ?
http://www.kerygma.se/bonebrevpdf/augustibrev05.pdf
Föreningen KERYMA - AUGUSTI BREVET 2005 - Pastor Owe Lindeskär

http://www.kerygma.se/bonebrevpdf/vinterbrevet07.pdf
Föreningen KERYMA - VINTERBREVET 2006 - Pastor Owe Lindeskär
Nyhetsbrevet:Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser, och en massa länkar >> 16/11 (2010):
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=161576 - Förkunnarkonferens sprider sig

Det finns flera liknande nätverk inom svensk kristenhet, ett så kallat
apostoliskt nätverk som utgår från pingstförsamlingen i Märsta och
"Uppdrag Sverige" med bland annat Owe Lindeskär och Roger och
Marie Arnfjell i spetsen.
Se även bifogad kopia ”080808”.. (Pdf >>).
(Om man ”Googlar” – 080808 – så finns det massvis av länkar angående 080808:
http://www.bing.com/search?q=080808&mkt=en-us&setlang=en-us&FORM=CMNWBR&DI=2883&CE=14.0&CM=SearchWeb)

Precis som för 11 11 11! (Se längre ned)
Här kan vi se att man kan koppla dessa sammanhang, med Arnfjell i spetsen, till Amritzers Apostoliska Nätverk!
080808 En ny början
Den 8 augusti tänds den olympiska elden i Beijing. Vi tror att Herren vill svara med att tända en ny,
ren eld över jorden och att det nu är tid för Sverige. Vår nation ska återkristnas.
Vi inbjuder till en Nationell böne- och profetkonferens för nationen med temat "En ny början".
Med ”facit i hand” efter att läst allt om NARs agendor, målsättningar och de 7 Bergsstrategierna – så ser man klart att
även denna konferens ”080808” var influerad av NAR Apostlarna i USA! I alla fall i mina ögon!
Att ”återkristna Sverige” låter verkligen nobelt och ”kristet”, men efter allt vi läst ovan... och förhoppningsvis nu
fått insikt om att innebörden i det ”kristna språket” har ändrats och att de ”nya termerna” syftar på att inta landet
med hjälp av NARs strategier så är det illa – detta är ej Guds Väg!
Se bifogad PDF #15 till Dagen artikeln ovan ”Förkunnarkonferens sprider sig” – ifall länken försvinner en dag!
Se även http://www.dagen.se/svenskajournalen/Article.aspx?ID=156467
eller se bifogad PDF #16 ”Profetnätverk tände facklor på OS-dagen”

Nedan är Owe Lindeskärs hemsida - där det står att han 2009 har deltid pastorstjänst i Pingstförsamlingen i Eskilstuna
http://www.kerygma.se/presentation.htm - kergyma - med evangelium till världen
http://www.kerygma.se/promotion.htm - promotion – Nätverksförsamlingar
Pingstförsamlingarna i Dalarna har uttalat sitt stöd för Kerygmas arbete och bidrar på olika sätt till verksamhetens utveckling. Detta samarbete
manifesterades i en gemensam konferens i Avesta den 11 maj 2003, då Owe och Ann-Britt Lindeskär blev avskilda för sin resande tjänst.
Kerygmas ekonomiska redovisning presenteras fortlöpande för pastorerna från Dalaförsamlingarna, som därmed har full insyn i föreningen.
Pastor Ingvar Karlsson, Leksand är vice ordförande i Kerygma och dalaförsamligarnas representant. Ett antal församlingar runt om i Sverige och
Finland samarbetar med Kerygma i olika projekt.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Filadelfiaf%C3%B6rsamlingen,_Stockholm - en framstående predikant i pingströrelsen








Lewi Pethrus (1911–1958)
Willis Säwe (1958–1973)
Karl-Erik Heinerborg (1973–1986)
Owe Lindeskär (1986–1997)
Sten-Gunnar Hedin (1997–2006)
Niklas Piensoho (2006–)

Föreståndare:

Så han är EN DEL i ”pusslet”...till att Pingst ser ut som det gör idag... ?

http://www.mamres.net/?p=326 - Den stora obibliska massan och mordet på pingströrelsen
By Haggaj– December 5, 2009, 19:02

De människor som sedan Lewi Pethrus tid stått i ledningen för pingströrelsen har inte omfamnat samma vision. De har helt enkelt inte
ens förmått att greppa vad denna vision innebar. Carl-Erik Heinerborg satte sin tillit till missionerandet genom media. Vi vet alla att
detta inte innebar något genombrott. Trots alla miljoner detta kostade. Vi kan idag se en närmast parodisk variant av kristendom i de
kristna TV-kanalerna. Hans efterträdare Owe Lindeskär satte sitt hopp till personer som den som kallade sig “Guds bartender”, dvs
någon som skapade hypnotiska skrattattacker i kyrkan som liknade den fylla som åstadkoms på smutsiga barer. Detta var mer
allvarligt än de bortslarvade miljonerna, för nu slarvades även pingströrelsens interna förtroende bort. Därefter kom Sten-Gunnar
Hedin. Hedin var från början tredjepastor i Filadefia i Stockholm. Han satte i system att förlöjliga sin föreståndare Owe Lindeskär. En
gång så övertalade han Lindeskär att under en bussfärd med pingströrelsens predikantkör läsa sagan om katten i sjumilastövlar. Medan
Lindeskär teatraliskt läste om katten i sjumilastövlar, så gick Hedin runt i bussen och hånade honom. På sådant sätt undergrävde Hedin
sin föreståndares förtroende, det lilla som nu fanns kvar efter att han förnedrat sig ihop med “Guds bartender”.

”Guds bartender”... det finns väl ingen annan än Rodney Howard Browne man kan mena... Jag hittar inga andra länkar
om detta, men tror att skribenten har belägg för detta...det måste väl ha framkommit i predikningar... ?
Jag har i alla fall inte hört eller läst att Lindeskär varnar för Profetrörelsen eller Trosrörelsen... tvärtom...
Jag skulle vilja påstå att Owe Lindeskär är påverkad av Trosrörelsens Profetrörelse & Apostoliska Nätverk!
Jag hittar ingen länk till ”bönenätverket i Skaraborg” eller ”Skaraborgsbönen”...
Däremot hittade jag andra bönenätverk:
http://www.lidkopingsnytt.nu/2011/07/16/be-for-din-kommun-nytt-grepp-i-kyrkorna/ - Be för din kommun – nytt grepp i kyrkorna
Publicerad lördag, 16 juli 2011, 12:33 av Björn Smitterberg
Just nu skapas ett nytt nätverk, flera kyrkor har redan anslutit sig; Man samlar böner, och förslag på böner, för kommuner och
församlingar. I Götene hänvisas även till kommunens hemsida för att alla skall kunna formulera böner för enskilda politiker.
Bakom det här nya greppet att koppla samman politik och religion finns ett särskilt bönenätverk för Västergötland. Hittills tycks en del
frikyrkor i Götene gått med i nätverket. Klicka här för att se bönenätverkets sida på internet.
http://bonforvastergotland.wordpress.com/ - Bön för Västergötland - En del av Bönenätverk Sverige

http://bonenatverket.wordpress.com/ - Bönenätverk Sverige
https://www.facebook.com/pages/B%C3%B6nen%C3%A4tverk-Sverige/174229362631704?sk=wall

http://www.sverigebonen.se/ - SVERIGEBÖNEN

Här kommer det! Från Sverigebönens hemsida:
http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0082 -

Nationellt böneupprop 2011 – 2012 - 2011-07-15
NATIONELLT BÖNEUPPROP för hösten 2011-våren 2012
Till alla troende och orter i Sveriges land!
BÖN FÖR DIN ORT (1 Tim 2:1-4) under hösten 2011 och våren 2012
Vårt land och folk har stora behov och utmaningar. Under lång tid och på många orter beds det för orten
regelbundet. I Stockholm och S:ta Clara kyrka anordnas ekumenisk "Bön för staden" en gång i månaden

(uppstart igen slutet av augusti). Vi vill nu inspirera Er till att Ni också tar initiativ till "Bön för staden/orten"
där Ni bor. Vi vill att bönens eld skall drabba landet och ett naturligt samarbete har börjat med 6/6. Låt oss stå
tillsammans i bön för landet!
S:ta Clara Kyrka = Klara kyrka = Carl-Erik Sahlberg (i ”Skaraborgsfoldern!) http://www.klarakyrka.se/
Förslagsvis kan Ni också börja i slutet av augusti eller när det passar Er.
Vi uppmuntrar till 8-12 samlingar per år i ekumenisk bön. Låt det gärna vara bön på en plats mitt i ortens
hjärta. Flera ber redan i stads- och kommunhus för sin ort.
Vi uppmuntrar till bön inom 7 samhällsområden - klicka här för att ladda ner böneguide på Powerpoint
Näringsliv/affärsvärlden
Media
Politik, riksdag och överhet
Utbildning och skola
Familjen
Religion och kyrka
Kultur och konst

= 7 Berg!

Eller se bifogad PDF #17 ”BönFörSverige - PowerPoint presentation”
Bön: Vi ber om ett andligt ledarskap som tar ansvar för sin ort. Ge mod och kraft till ditt folk Herre att be och
arbeta för skörden. Vi ber att korset ska bli synligt och verksamt på varje samhällsområde. I Jesu Namn. Amen.
Vi hoppas att vi tillsammans kan nå ut med information via olika nätverk och kanaler beträffande
böneinitiativet och uppropet. Hör av er, gärna när ni har startat er ortsbön eller om ni redan ber regelbundet.
Mail: info@sverigebonen.se. Boka redan nu in 6 juni 2012 på din ort. Väl mött i bön!
För Sverigebönen, www.sverigebonen.se
Carl-Erik Sahlberg, Ingemar Helmner, Birgitta Högman Svensson, Patrik Sandberg, Maria Larsson Tibell,
Torbjörn Erling
Intressant att även se Ingemar Helmner på denna lista som ledare för Sverigebönen!
Som ni ser så är det ingen tvekan om att Bönedagen i Skara var inspirerad av självaste NAR-anhängare!

NARianer?!
OBS! Kolla på sidan med ”länkar”: http://www.sverigebonen.se/viewNavMenu.do?menuID=8
Bönenätverk på företag: Volvo Kristna Gemenskap , Göteborgföretagens Kristna Gemenskap , After Work Church - Kista
Ericssons Kristna Grupp - Väst , Ericssons Kristna Grupp - Stockholm
Det är naturligtvis fantastiskt att kunna samlas i bön på företag...
Men jag tänker i alla fall omedelbart på ”Marketplace Movement” – ”Markandsplatsrörelsen”...
Kolla Referensgruppen: http://www.sverigebonen.se/viewNavMenu.do?menuID=6

Referensgruppen leds av: domkyrkokomminister Carl-Erik Sahlberg
Medlemmar: biskop Anders Arborelius, biskop em. Martin Lönnebo, Anders Blåberg (Ordförande EFK),
Annelie Enochson (riksdagsledamot för Kd), Sten-Gunnar Hedin, Anders Sjöberg,
Tuve Skånberg (direktor för Clapham-institutet), Anders Nordberg (ordf. för Sv. Kyrkans
Lekmannaförbund), Stanley Sjöberg, Siewert Öholm, Chistina Doctare (läkare och
författare), Desta Harrigot (pastor för Full Gospel Eritrean Church Stockholm) , m.fl.
WOW – inte vilka som helst! Även ”ekumenik & religionssynkretism” här också!
http://www.sverigebonen.se/ - Brev från sahlberg – uppdaterad den 9 november, 2011

Se bifogad PDF #18 ”Bed för Sverige – Sverigebönen” – sidan har uppdaterats med nytt brev...

Se även bifogad PDF #19 ”Annons – Sverigebönen” - som jag fann på internet...
ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Sverigebönen
Här finns annonser från Arken, Jesusmanifestationen till Svenska Kyrkan... = ekumenik!

Här kommer intressant information!
På bara några år har Sverigebönen vuxit från en gnista till en eld
som brinner på många platser i landet.
Visionen föddes när Sverige år 2000 firade tusen år av kristen tro.
Högtiden hölls vid Husaby kyrka i Västergötland där Olof Skötkonung
lät döpa sig till Kristus runt år 1000.
Händelsen räknas som det officiella införandet av kristendom i
Sverige och vid jubileet hade flera av kyrkans främsta företrädare
mött upp.
Men ute i publiken hände minst lika stora saker. Människor har vittnat
om en mäktig Andens vind över samlingen och hos några deltagare
föddes visionen om en nationell bönedag. Detta blev sedan fröet till
den nationaldagsbön som startade när den 6 juni blev nationell helgdag 2005. För större text – läs artiklen i ovan PDF!

PRECIS VAD SOM SKREVS I ”INBJUDAN” TILL BÖNEDAGEN I SKARA!
En annan intressant artikel finns där också:
Drogstad förvandlad genom förbön
Kriminaliteten rasar och ekonomin blomstrar efter kyrkornas offentliga omvändelse
I slutet av artikeln står det:
Fotnot: Se filmtrailern om miraklet i Clay County på www.glowtorch.org. Där finns också
information om de övriga filmerna i serien Transformations.
DETTA ÄR EXAKT VAD SOM TAGITS UPP I DETTA NYHETSBREV – ”TRANSFORMATION” / ”FÖRVANDLING” = NAR
Som vi läst tidigare är The Sentinel Group de som förmedlar NARs agenda via film...
(www.glowtorch.org är deras nya webbadress.)
Här kan män även se ”Milstolpar i förbönsrörelsen för Sverige” Bl.a.:
"Förebedjare för Sverige" - Kjell Sjöberg 1975
"Guds folk tar ansvar" - Bill Löfbom 1981
Bed för Sverige (BfS) - Lennart Persson 1990
"...från Smygehuk i söder, från Götebor i väster..." - Birger Skolgund
Bön 2000 - Ulf Ekman
Cross Sweden - 3-årig bönekedja 40 dagars fasteperioder 2003
"Bönetåget" 2005 - Göran Undevall
Sverigebönen startas 2005
Jesusmanifestationen startar 2008
.....................................................................................................

Tillbaka till ”Folder B insidan” – till höger:

Angående “profetian” av Daniel Viklund – Juli 2006:
...Och från den här regionen ska en röst höras i landet som påverkar kristenhetens utveckling.

Vänner, jag var på detta möte då Daniel Viklund ”profeterade” detta!!!
För att läsa HELA ”profetian - se bifogad PDF #20 ”Daniel Viklunds profetia över Skara - Jettened Tältmöte 2006”
Här är ett utdrag:
”Jag har redan låtit en folkrörelse börja ta plats - äga rum - i städerna runt omkring. (SKARABORGSBÖNEN ??)
Och Jag ska låta kraftig folkrörelse utvecklas i Skara, säger Herren. Och de ska få
I SKARA!
se förunderliga skeenden i Skara. Jag ska ge Mitt folk favör. Jag ska ge Mitt folk tillträde.
Jag ska ge Mitt folk ingång på orter där ni aldrig tidigare satt era fötter och ni ska vara
med om att låsa upp nyckelpersonernas hjärtan.
(K.E.Y.S - N.Y.C.K.L.A.R ???)
Och ni ska få se favör så ni kommer att gråta av tacksamhet inför mig, säger Den Helige.
Jag ska låta hela denna utvalda stad få vara i Min Närvaro.
Under vissa tider ska ni känna fysiskt, ni kommer att känna på luften ni andas hur Min
Närvaro fyller hela staden. Under vissa skeenden, under vissa tider, så kommer ni känna luften
så mättad utav Mig, säger Herren.
Åh, säger Herren, åh, Jag ska göra anspråk på Domkyrkan så som aldrig tidigare, säger Herren.
Och Jag räcker ut Min Spira och Jag gör anspråk på Domkyrkan i dessa dagar, säger Herren.
Ja, anspråket ifrån himlen är mycket starkare än de religiösa, de mänskliga, de sekulariserade
krafternas anspråk.
Jag ska låta ett dånande anspråk gå ut, säger Den Helige, och när det här anspråket går ut så
kommer många otros-makters fästen att rasa samman och jag ska låta floden av Min Närvaro
flyta fram.”
Kom ihåg detta ”anspråk på Domkyrkan” i Skara!
--Gud frälser människor – inte byggnader!
Jag vill att partigärdsgårdar rasar samman och barriärer och skiljelinjer och skiljemurar ska rasa samman.
Å andra sidan, säger Herren, ska Jag resa upp en kraftig mur till beskydd för Mitt folk – mot villolära,
mot irrlära, säger Herren. Ja, ni ska få en förnyad mur mot villolära.
Ni ska få en förnyad mur mot irrlära, säger Den Högste.
Snarare tvärtom för Skaraborg, Tyvärr!
När den reses upp så ska ni åter igen få en röst i landet och från den här regionen ska en röst höras
i landet som påverkar kristenhetens utveckling, som talar om renhet i lära och liv.
Ja ni ska få vara roten och stå i själva utsprunget till helgelseväckelse som ska bryta fram. Ty det
komplicerade och det religiösa världen förstår inte väckelsens princip, men, säger Herren, Min
princip – väckelsens princip – den har ni förstått och därför ska ni få, med gripna hjärtan, berörda
hjärtan, förkrossade hjärtan – i barnaskapets Ande – ska ni få erövra landet, säger Herren.
”erövra landet” = Latter Rain/Dominion begrepp!
”Påverka kristenhetens utveckling” är det ingen som tvekar om – MEN på vilket sätt?
Påverka med villoläror och mänskliga strategier som ej hämtats ur Bibeln...
Påverka till ekumenik och ”religionsblandnig”!
Jag trodde verkligen på denna ”profetia” då! Det var ju INNAN Lakeland 2008 och jag kunde aldrig i mina vildaste
fantasier tro att det inte skulle komma från Herren...
Men jag höll då på med min ”julbok” – översatte till svenska – jag trodde att kristna skulle inse all lögn och hedendom
med julen och bli villiga att avsäga sig detta... Jag trodde detta skulle vara en del i att ”påverka kristenhetens
utveckling”!!! Jag t.o.m. spelade upp detta (för jag köpte naturligtvis hela predikan inspelat på kassettband!) 2007 i
januari då Pingst i Skara hade bönevecka och vi bad även för denna ”profetia”...
Denna bönevecka kommer från Sveriges Kristna Råd:
http://www.skr.org/verksamhet/ekumeniskteologi/boneveckan.4.a939951052f778435800011633.html - Böneveckan för kristen enhet
Varje år 18-25 januari infaller Böneveckan för kristen enhet.
Böneveckan för kristen enhet 2011

- Tema: Enade i apostlarnas undervisning, gemenskap, brödbrytande och bön
I dagarna skickas materialet inför Ekumeniska böneveckan och Bibelns dag ut till lokala församlingar och ekumeniska råd runt om i
landet. Böneveckan är - som alltid - 18-25 januari och Bibelns dag den 23 januari. Årets tema för Ekumeniska böneveckan är Enade i
apostlarnas undervisning, gemenskap, brödbrytande och bön och tar sin utgångspunkt i Apostlagärningarna 2:42. Sveriges Kristna Råd
och Svenska Bibelsällskapet arrangerar som vanligt Böneveckan och Bibelns dag tillsammans.

Inte nog att man ska be dessa bestämda dagar – de skickar ut material & ekumeniska råd att följa!!!
(2007 var det under Pastor Ewa Gustafssons ledning som Pingst i Skara hade dessa bönedagar. Fast hon själv var
upptagen med pastorskonferens i Skövde och bad mig att ”leda” kvällssamlingarna – det var så jag kom att spela upp
”Daniels profetia” – ja, jag skriver så för idag är jag övertygad om att det inte var ”Herrens profetia”!)
Vänner, detta nedan är en av ”frukten” av Daniel Viklunds profetia om ”Guds anspråk” på Domkyrkan i Skara:
4 olika religioner tillsammans = Domprost – Café på klostret – Rabbin – Imam – allt i enlighet med Charta Oecumenica!
Se bifogad JPEG #21 ”Domkyrkans Dag - SKLT 31 aug, 2011” för att se annonsen bättre...
DETTA ÄR INTE DEN VÄCKELSE SOM SKULLE KUNNA RESULTERA AV ATT KRISTI EVANGELIUM PROKLAMERAS!

SKLT – måndag 5 september 2011:

(de missade ”Café på klostret” = RKK – vilket i mina ögon blir 4 religioner!)

Domkyrkans dag med fokus på måltider
I lördags var det Domkyrkans dag.
Tre religioner fanns representerade i domkyrkan
genom en rabbin, en imam och en domprost.
– Jag tror detta är först gången det händer i kyrkans
1000-åriga historia, säger domprosten Anders Arborelius.
För åttonde gången firades Domkyrkans dag i Skara domkyrka.
Utanför kyrkan höll medeltidsmarknaden på och inne i kyrkan
hölls föredrag under temat Människans måltider.
Domprosten inledde med en morgonmässa....
....Rabbinen Peter Borenstein från Göteborg föreläste om
Tre religioner. Det är nog inte vanligt att tre religioner finns representerade samtidigt i domkyrkan.
”Mat och måltider i judendomen” och imamen Smajo Sahat Rabbinen Peter Borenstein, imamen Smajo Sahat och domprosten Anders Alberius såg till att det
hände i lördags på domkyrkans dag.
BILD: ROLF
från Skövde om ”Ramadan – fastan – ett sätt att bli frisk”.
LARSSON

Här kommer ytterligare belägg för att det inte är en Sann Guds väckelse som bryter fram ur Skara Domkyrka:
Artikel skriven av Erik Aurelius - biskop, Skara - SKLT den 7/11-2011: ”Det kristna dopet mer än namngivning”

För att läsa artikeln och insändaren – se bifogad PDF #22 ”Kristna dopet - SKLT 7 nov 2011”

Utdrag:
I dagarna släpper Sveriges biskopar en bok om dopet.
I början av den svenska kyrkans dopritual
står det att Gud har sänt Jesus
"för att rädda oss från det onda".
Det stämmer inte riktigt, om man är noga.
Gud lovar inte att den som döps aldrig ska
råka ut för något ont. Det gör ju alla,
och till slut dör man. Är man noga borde
det heta "för att rädda oss genom det onda".
För det lovar Gud: att rädda den som döps
genom allt ont, till sist också genom döden,
till nytt liv.
Märk väl:
Det står: I början av den svenska kyrkans dopritual står det... DE HÄNVISAR INTE TILL GUDS ORD!
Detta är alltså ett ”tillägg till Bibeln” och är en s.k. ”obiblisk doktrin/lära”!!!
”den som döps” = DETTA ÄR KATOLICISM! ”Bara du är döpt så är du frälst!”
Lutherska Kyrkan har aldrig helt tagit avstånd från RKK...
Utdrag från insändare ”Döpa barn en tom ritual” skriven av Therese Thimberg – SKLT den 12/11-2011:
I biskoparnas utkommande bok berörs det kristna dopet, som jag istället vill kalla ”det kyrkliga dopet”.
--- I Bibeln beskrivs att barnen välsignas och att de som kommer till tro låter döpa sig.
Men kyrkan håller förstås hårt på sina ritualer.
Dopet som beskrivs av biskoparna kan aldrig rädda en människa till nytt liv, eller rädda oss genom det onda!
Det kan endast pånyttfödelsen genom Jesus Kristus göra, och när man därigenom kommit till tro skall man döpa sig.
”Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” Markus 16:16
Svenska Reformationsbibeln - 2:a upplagan

Ja, det verkar stämma om Skara – med religionssynkretism på Domkyrkans Dag och Skaras Biskop som är delaktig i en
nyutgiven ”DOP bok” – att ”från den här regionen ska en röst höras i landet som påverkar kristenhetens utveckling,
som talar om renhet i lära och liv.”, men det är väl ingen som kan tvivla på att detta INTE är Herrens röst...
Detta är den falska väckelsen!

Herrens röst känner de som läser Guds Ord!
Där står det att han hatar tillbedjan som blandats med hedendom...
Det står ”gå ut ifrån” och ”ha ingen del”... och Jesus Kristus kom för att lösa oss från ”tomma ritualer” till ett liv i
relation med Gud genom Jesus Kristus! INTE för att gå tillbaka in i Katolicism, annan hedendom och ockultism!
Man hade kunnat förvänta sig att någon ledare från någon frikyrka i Skaraborg skulle skrivit en insändare om dopet
och vågat stå för Biblisk tro... Men de har ”tystnats” av det ekumeniska samarbetet i enlighet med Charta Oecumenica
och Sveriges Kristna Råd – TYVÄRR!
MEN GUD HAR ALLTID EN KVARLEVA – ETT FOLK – SOM INTE RÄDS ATT STÅ UPP FÖR SANNINGEN OCH AVSLÖJA
LÖGNEN – SÅ DET BLEV TROTS ALLT EN INSÄNDARE = EN ”RÖST ”FRÅN HERREN!
Må Herren välsigna Therese Thimberg för detta. Hon är en syster i Herren som jag känner väl!

När jag tänker på ”Daniels profetia”...
...och jämför detta med min systerdotter som, ca 1999 i USA, i en syn såg något helt motsatt... vilket gjorde henne
mycket orolig; hon såg en enormt stor orm som slingrade sig in i Domkyrkan i Skara och ut slingrade en massa
småormar (= ormyngel!) ut över hela stan...
Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna fly undan helvetets dom? Matteus 23:33
Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sade han till dem:
Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden? Matteus 3:7
Ni huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott?
Ty det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Matteus 12:34

Reformationsbibeln, 2:a upplagan 2011

Ja, annonsen ovan med 4 religioner = religionssynkretism = ”ekumenik” = stämmer mer med min systerdotters syn...
ormen – lögnaren/villoläror – som sprider sig... än att en sann väckelse sker!!!
I Din Sons namn Jesus Kristus så ber jag Dig, Gud, att Du bryter denna ”profetia” – dessa ord som sagts – över Skara.
Jag ber att Du ger Nåd till insikt och hjälp att vända om! Gud jag ber att många Skarabor skulle väckas och VILJA stå
upp för Din Sanning – våga gå emot Ekumenik/Charta Oecumenica, Katolicism, Trosrörelse, Nyandlighet och andra
villoläror – till egen befrielse och renhet och till mångas frälsning! AMEN!
”Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala,
eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall
vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det
han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin
förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom." 5 Mosebok 18:20-22 Folkbibeln
Daniel Viklund var även på tältmötesserie i Jettened 2007...där han bl.a. kom in på ”helvetet”...
Han talade om en syn han sett med en schaktmaskin som skövlade massor av människor rakt ner i avgrunden/
helvetet... Han berättade om sin nöd för människor som går evigt förlorade! MYCKET GRIPANDE! Och så sa han
”Ingen som jag känner, ingen som jag möter ska behöva gå till den här platsen (helvetet)....det måste få ett slut!
(Kanske jag skriver ned hans predikan en gång så ni får ta del av det...)
MEN NÅGRA ÅR SENARE ÄR HAN SJÄLV HELT OBERÖRD OCH DELTAR PÅ JESUSMANIFESTATIONEN 2009 & 2011 MEDVETEN OM ATT KATOLIKER BLIR VILSEFÖRDA OCH HAMNAR I HELVETET OM DE INTE FÅR HÖRA KRISTI
EVANGELIUM OCH TA EMOT DET TILL OMVÄNDELSE OCH BLI FÖDDA PÅ NYTT!
http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=87 - Jesusmanifestationen 2011
Väl framme vid Kungsträdgården samlades människoskarorna framför stora scenen, där Daniel Viklund tillsammans med ett
lovsångs-team från Frälsningsarmén stämde upp med ett knippe lovsånger till komp på piano, trummor och bas. Det var sånger som
förhärligade Jesus. Lennart Möller – ordförande för Jesusmanifestation hälsade alla välkomna till denna den fjärde
Jesusmanifestationen.
Jesusmanifestationen 2009 nämnde jag om här: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Kopiaav%20forraaretsbrev.pdf

Här kommer ett program från Vortex, om eukaristin. Programledaren hävdar att Europas problem är andliga
och beror på förkastandet av den katolska tron, och enligt honom är eukaristin kärnan:
http://www.youtube.com/user/RealCatholicTV#p/u/0/YNbh9wU3NE0 - RealCatholicTV.com (SannKatolskTV.com)
Europe & the Eucharist

Från: RealCatholicTV | 28 Sep 2011 | 6,734 visningar

The financial and cultural troubles running rampant across Europe can be traced back to a lack of belief and
reverence for the True Presence of Christ in the Holy Eucharist.
Europa & the Eukaristin

Från: RealCatholicTV | 28 sep 2011 | 6734 visningar

De ekonomiska och kulturella problem hejdlöst hela Europa kan spåras tillbaka till en brist på tro och vördnad
för den sanna Kristi närvaro i den heliga nattvarden.
- - - “A lack of faith, specifically the Catholic faith…” “En brist på tro, speciellt den Katolska tron..."
DETTA ÄR KATOLICISM – EUKARISTIN – DÄR JESUS OFFRAS OM OCH OM IGEN!

Läs Stig Andreassons artikel: Då trosgrunden vacklar - Förföriska vindar över svensk kristenhet
http://www.midnattsropet.se/2011/09/da-trosgrunden-vacklar-forforiska.html Läs HELA artikeln!

Svensk kristenhet är i stor förvirring.
En mängd ombytligt tankegods förs oupphörligt till torgs i vårt land. Speciellt på grund av inflytande från katolskt
tänkande, har frågan om själva trosgrunden på nytt blivit brännande aktuell. Vad som gör situationen extra knepig är
att kända och tongivande förkunnare, som trots att de inte direkt tillhör den katolska kyrkofamiljen, likväl talar med
”katolsk tunga.” Den fundamentala och tydliga gränsen mellan vad som är ”katolskt” och vad som är ”evangeliskt”
håller därför på att suddas ut. Den gamla reformatoriska trosgrunden, som sammanfattas i uttrycket ”Skriften allena”,
håller på att rivas ned.
--Det som vi kristna skall förmedla till kommande släktled och som inte får försvinna eller förvanskas, måste
självfallet vara Bibelns evangelium. Kyrkliga traditioner som inte stämmer med apostlarnas undervisning har vi
däremot ingen plikt att föra vidare. I den här artikeln har vi tagit upp de kyrkliga traditionerna i ortodox och katolsk
mening, alltså i betydelsen något som står vid sidan av den heliga Skrift. Och då blir det helt klart att skall vi som Guds
församling kunna bevara evangeliet rent från främmande element, då måste vi hålla oss till ”Sola Scriptura” (Skriften
allena).
AMEN!

Det finns en annan ”profetia” av Daniel här:
http://www.bed.nu/artikel.asp?id=391 - ”Profetord till Sverige - Daniel Viklund 2009-11-28”
Se Bifogad PDF # 23 ”Profetord till Sverige - Daniel Viklund 2009-11-28” ifall det skulle försvinna...där finns även en
del kommentarer... Den finns även här http://bon.crossnet.se/ under ”Profetior” – 2009 – Daniel Viklund!
(Intressant att även hitta profetia av Ewa Gustafsson där...)

Som vi alla vet vid det här laget – och som jag även nämner om längre ned i detta brev – så är Daniel Viklund
tillsammans med Johannes Amritzer och Thomas Jonsson ledare i Apostlanätverket ”Skandinaviskt Nätverk för
Apostolisk Kristendom”: http://www.missionsos.org/sv/natverk/
http://www.truereformation.net/2011/10/12/dominionism-kingdom-now-en-ny-forforelse/
Dominionismen kan bara rätt förstås och bedömas om också dess slutgiltiga mål involveras i
granskningen. De har tydligt formulerats av dominionteologer sådana som C. Peter Wagner,
George Otis, Jr., Ted Haggard och andra. Dessa mål är:
Invigning av Guds rike på jorden. Guds rike på jorden ska manifesteras genom kristnandet av det
civila samhällets alla organ och genom att stärka församlingen så att den kan spela en ledande roll
att bestämma det offentliga livets utformning i alla samhällen. Det onda kommer att försvinna och
Gud kommer att ta full kontroll över mänsklighetens förehavanden med hjälp av ett antal profeter
och apostlar, speciellt smorda för uppgiften.

Jag kan inte låta bli att undra om det kanske var en del i ”strategin” för Sverige att Daniel Viklund gick tillbaka till
Frälsningsarmén och blev frälsningssoldat...
NU har de (Frälsningsarmén) en ”profet / apostel” ”smord för uppgiften” i detta samfund...
Ja, för vi ser ju att han inte har ändrat på sin ”teologi” – den är fortfarande full av Herraväldeslära (läs bägge
profetiorna i sin helhet) och inte heller har jag hört honom gå emot & varnat för Trosrörelsens villoläror... har du?
Då kvarstår endast att det var en del i ”strategin” att infiltrera Frälsningsarmén med denna ”smörja”...och få en
”plattform” för att nå ut till dem som inte bejakar Trosrörelsen...
KÄRA LÄSARE – VAR PÅ ER VAKT – LÅT ER INTE DUPERAS ELLER FÖRLEDAS!
Klagovisorna 2:14 är en mycket intressant – och kanske ännu idag en ”aktuell” – vers:
"Thy prophets have seen vain and foolish things for thee: and they have not discovered thine iniquity,
to turn away thy captivity; but have seen for thee false burdens and causes of banishment.”
(King James Version)

“Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning för dig för att
göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande.”
(Folkbibeln)
Jag tror att Gud fortfarande ser lika allvarligt på falska profeter idag...som då:
”Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller
under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger:
"Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", då skall du inte lyssna
på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om
ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. HERREN, er Gud, skall ni följa, honom
skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom
skall ni hålla er till. Men den profeten eller den som har drömsyner skall dödas. Ty han predikade
avfall från HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och
han ville föra dig bort från den väg som HERREN, din Gud, har befallt dig att gå. Du skall skaffa bort
det onda hos dig.
5 Mosebok 13:1-5 (Folkbibeln)
Den 9 mars, 2009 skickade jag ett mycket långt brev med bilagor till Daniel Viklund för att konfrontera honom med vad
han var inblandad i... bl.a. Johannes Amritzers ”Apostoliska Nätverk”... Jag pekade även på tendensen inom
Trosrörelsen och ICA/NAR som ”drar mot Rom”... bifogade länkar och kopior på artiklar och e-mail korrespondens oss
emellan under Todd Bentley/Lakeland-tiden. Jag hade haft nöd för Daniel en längre tid...
Vi samtalade ett par gånger via telefonen efter att han fått detta brev. Många av frågorna i brevet undvek han att
svara på och när vi kom till Johannes Amritzers ”Apostoliska Nätverk” så sa han bara att ”det ligger på is just nu” (för
Amritzer och pastorn i Märsta var oense och det kändes inte rätt att fortsätta då) – och på det sättet undvek han att
svara på ”känsliga” frågor!!! Nätverket startade ju igen 2010...så det var ju uppenbart ett sätt att försöka ”blidka och
manipulera mig” då vi samtalades...
Efter Jesusmanifestationen 2009 skickade jag ett ”varnings e-mail” som innehöll ”rapport av Karin Widén/Maranata
från Jesusmanifestationen”...
Daniel svarade och sa att:
”Jag tycker att Maranatha-kvinnans iakttagelser är som en karikatyr av något fint. För mig hade det BARA
med min älskade JESUS att göra och ingenting med Påvar och superkyrkor.”
Jag skrev tillbaka bl.a.:
” Har nu tidningen Maranata i min hand, där texten kom ifrån, så nu har jag inte bara texten utan även bilderna...från
Jesusmanifestationen...
Där ser jag ”svart på vitt” att Katolske Biskopen Arborelius och Påvens personlige predikant Cantalamesa var högst
närvarande!
Det var väl detta som det egentligen handlade om – Ekumenik med Katolicismen = blandning av tillbedjan!
Daniel, du som har läst boken ”Evangelium enligt Rom” (det sa du i alla fall till mig i telefonen) vet ju om att Katolicism
inte är Biblisk Kristendom!?!
Detta var ju ett ämne som jag hade med i mitt långa brev till dig...då jag frågade dig om det var denna sorts ”Kristendom”
du ville föra in i Sverige... När vi samtalades så verkade det som du inte ville det...fast du medgav att du inte hade mycket
erfarenhet av Katolicism...
Men när du skriver att ”För mig hade det BARA med min älskade JESUS att göra och ingenting med Påvar och
superkyrkor”, så kan man ju börja undra som det inte är just denna sorts ”Kristendom” du är med om att föra in...?
Daniel, vart är din ”profetiska urskiljningsförmåga”? Vet du inte om att Bibeln varnar för att blanda tillbedjan – heligt &
oheligt?
Daniel, i ett sådant sammanhang, där ekumenik blandades med Katoliker, så undrar jag vilken Jesus det var som
upphöjdes? Inte var det väl Bibelns Jesus Kristus/Messias? I så fall hade inte Katoliker kunnat vara med!
Bibelns Jesus Kristus hade manat Bibeltrogna lärjungar till att evangelisera och vinna Katolikerna till Kristus!!!
Är du medveten om att i och med att du deltog i denna Jesusmanifestation, så var du också delaktig i att ”tillåta
hundratals Katoliker bli bedragna och tro att de är OK inför Gud” – du är väl medveten om att de kommer att gå till
helvetet om de inte vänder om till Jesus Kristus enligt Bibelns Evangelium???

Din syn där du såg hur folkmassor skövlades ner i avgrunden...du hade nöd för deras frälsning – VART ÄR DIN NÖD FÖR
KATOLIKER SOM SKÖVLAS SAMMA VÄG?
Jag tvivlar inte på att det var en ”fin tillställning som tilltalade köttet och känslorna”, men det handlar om att vara
Bibeltrogna – Gudstrogna – och då måste vi dra en linje i sanden = vi kan inte ha ekumenik med Katoliker!!!
Daniel, åter igen vill jag uppmana dig om att vända om – du kompromissar med Guds Sanning!”

VARPÅ JAG FICK SOM SVAR:
”Jag åkte inte på någon ekumenisk manifestation, jag åkte på en JESUSMANIFESTATION.
Om arrangörerna har ett dolt motiv så får det stå för dem!
Jag tänker INTE TA STÄLLNING UTIFRÅN DIN ÖVERTYGELSE.”
Jag svarade åter igen:
Jag har inte bett att du ska ta ställning utifrån MIN övertygelse – du ska naturligvis ta ställning utifrån din egen
övertygelse, baserad på Guds Ord!
Men du kan inte vara i två läger – snart måste du ta ställning – du kan inte vara neutral längre och tro att du inte påverkar
människor... Om du inte tar ställning så har du i stort sett tagit ställning ändå – indirekt!
Jag måste säga att jag är mycket förvånad över din ignorans i vissa frågor. Jag trodde att du var mer seriös än så...jag
trodde du tog Guds Ord mera på allvar!

Och så bifogade jag en hel del ”fakta”...bl.a. en länk jag fann som visade att Daniel medverkade på scenen på
Jesusmanifestationen!
http://www.jesussajten.se/reportage/jesusmanifestationen-samlade-18-000-i-kungstradgarden.html
Enligt denna artikel så fick jag veta att du var på scenen och sjöng! Och att David Duveskog också var delaktig – detta
är väl också orsak till att du inte vill ta ställning!!?? Han är ju en av dina ”arbetsgivare”...Duveskogs Resor...
Från estraden hördes även församlingen Arkens sångkör, som också gjorde bra ifrån sig liksom sångaren och
evangelisten Daniel Viklund. Han framförde bl.a. Andrae Crouch välkända sång ”Min Gud tillhör äran” med verklig inlevelse. I vimlet
i Humlegården träffade vi bl.a. David Duveskog, som berättade att man kommit med två bussar från Hälsingland, men det borde ha
varit flera, sa David: - Tänk när Edsbyn spelade bandy, då kom det trettio bussar.
http://www.jesussajten.se/reportage/bildreportage-fran-jesusmanifestationen-2009.html (Länken trasig!)

Evangelisten Daniel Wiklund från Vansbro lovsjöng Gud på scenen i Humlegården. Foto: Astor Jönsson

Så vad vill jag säga med att ta upp detta?
Daniel Viklund har fått MASSOR av information & fakta om Trosrörelsen, ICA/NAR och RKK – så han är i alla fall inte
längre ”ignorant” – han väljer i så fall att ”ignorera” detta!
Vad hjälper det att ”vara en profet” eller ha ”profetisk gåva” om man ignorerar Guds Ord och inte kan ”se och höra”
det som är helt uppenbart för en ”vanlig” Bibelläsare?
Vad hjälper det om man kan komma med ”profetiska tilltal” – så säger Herren – så säger Den Helige – om man själv
kompromissar och deltar i ekumenik som leder till Rom?
Jag bara undrar!?
En ”profetisk röst” vågar gå emot strömmen och konfronterar avfälliga, kompromissande ledare och kallar dem och
Guds folk att vända om till Herren! En ”profetisk röst” tar själv avstånd från det som tydligt inte är i enlighet med
Guds Ord och sådant som är mänskliga försök till att ”åstadkomma” Helige Andes manifestationer...
Enda sättet att kunna urskilja en sann profet/lärare från en falsk profet/lärare är att SJÄLV studera och söka i
Skrifterna!
Det är Guds Ord, och INTE vi själva, som utgör vad som är rätt och fel!
KAN JAG FÅ ETT ”AMEN”?!
.....................................................................................................

”Folder B insidan” – mitten – dagsprogram/medverkande:
Thommy och Agneta Hallin:
http://inspire.accson.se/setup768.asp?OrgID=768 - Svenska Kyrkan - Vara Pastorat
http://inspire.accson.se/personal/listapersonal.asp?OrgID=768&setup=1&path=768 - Personal
http://inspire.accson.se/personal/arbetardetalj.asp?Personal_id=47736&orgID=768&path=768

- Thommy Hallin | Komminister

http://inspire.accson.se/setup768.asp?OrgID=774&path=768 – Präst i Vedums Församling

(Hittar inget om Agneta Hallin...)
Carl-Erik Sahlberg:
http://musiksajten.dagen.se/ViewArtist.aspx?ID=419 - Den 14 december 2008
firade Carl-Erik Sahlberg ett jubileum som präst i 40 år varav de senaste 20 åren
i Klara kyrka i Stockholm.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl-Erik_Sahlberg - Carl-Erik Sahlberg
Karl Erik Vilhelm (Carl-Erik) Sahlberg, född 22 oktober 1945 i Hammerdal, är en svensk präst och teologie
doktor i kyrkohistoria. Han är komminister i Stockholms domkyrkoförsamling, verksam i Klara kyrka.
--Kairos New Wine
När missionsinstitutet Kairos bildades 1996 var Sahlberg en av initiativtagarna och senare även dess direktor.
Idag har institutet gått samman med den svenska grenen av New Wine, och bildat Kairos New Wine där
Sahlberg ingår i styrelse och ledningsgrupp.[3]
http://www.newwine.se/ - New Wine - HITTA EN FÖRSAMLILNG
New Wine - församlingar finns i hela Sverige, närmaste församling hittar du här
http://www.newwine.se/resurser/hitta-forsamling/ Hitta en församling
Stockholm – S:ta Clara Kyrka  http://www.newwine.se/stockholm-sta-clara-kyrka/  http://www.klarakyrka.se/
Jag skrev om New Wine och Bill Johnson tidigare i år: New Wine och Bill Johnson >> 31/3

Som framgår ovan så är Carl-Erik Sahlberg med i ledningen för Sverigebönen (
www.sverigebonen.se )

och går i spetsen med att förmedla och förverkliga NARs 7-Bergsstrategi!
.....................................................................................................
”Folder B insidan” till vänster:
Det finns väl INGEN vid det här laget som tvekar på
att detta skulle komma från NARs Marknadsplatsrörelse!

”Folder B utsidan” - mitten:
Vi som arrangerar denna dag kommer från olika kyrkor och samfund.
vi är på olika sätt engagerade i bön för Skaraborgsregionen och Skara stift.

1)

Peter Artman: 070-856 54 89
Präst i Vara pastorat
peter.artman@svenskakyrkan.se

2)

Carl & Cecilia Wallgren: 070-517 54 03
Domkyrkoförsamlingen

3)

Claes & Kina Rangsjö: 070-300 20 55
Pastor i Betaniaförsamlingen i Skara

4)

Eva Helldén: 073-392 30 77
Skaraborgsbönen

5)

Linnéa Gunnarsson: 070-602 80 97
Pastor i Slättmissionen

6)

Rune Hjelm & Ulla Welén
Präster i Skara stift

1) Peter Artman – Präst i vara pastorat:
http://www.dagen.se/blogg/peterartman - Peter Artmans böneblogg
Peter Artman tjänstgör som präst i Vara pastorat i Skara stift.
Han tillhör ledningsgruppen för European Union of Prayer, som träffas två veckor varje år, vår och höst, i
aktuellt ordförandeland inom EU. I Bryssel 13-16 oktober deltar nio svenskar. Under onsdagen ber de hela
dagen i parlamentsbyggnaden tillsammans med kristna parlamentariker.
http://www.dagen.se/blogg/peterartman - Nordens roll i Europa - mission i retur

Publicerad: 2010-10-25

När jag började förbereda för bön med Europa i Stockholm och Sankta Clara förra hösten, när Sverige var ordförandeland, fick
Skandinavien en tidig och tydlig plats. Jag fick kontakt med Gunnar Brudeli i Östvold, i sydligaste Norge. Gunnar har byggt upp ett
omfattande bönenätverk med en lång mailinglista och hemsida: www.laossbe.net. Tillsammans med andra nordbor, svenskar och folk
från Schleswig-Holstein i norra Tyskland var de samlade i Kalmar i en manifestation.
(Från Gunnar Brudelis hemsida http://laossbe.net/index.php/1010438 - ...och proklamerar ut denne nya Andens union mellan
våra nordiska länder. Och som en stadfästelse av denna nya Andens union och enhet så utbringar vi ett trefaldigt Amen: AMEN, AMEN,
AMEN! Ge mig Bibelvers VART vi kan läsa om den ”nya Andens union och enhet”!!! Går EJ att hitta!)

Artman är författare till boken:

http://www.artos.se/lutherska-traditionen/ny-endrakt-vavd-i-ett-enda-stycke

- Ny endräkt. Vävd i ett enda stycke

Om boken - denna bok får vi många exempel på hur denna process på vägen mot en Ny endräkt har satt i gång i vårt land. Kan det vara
något annat än Andens verk? På kort tid har vi kristna gått framåt på enhetens väg med sjumilastövlar. Men ännu återstår det en viss
vägsträcka, innan vi helt och fullt kan upptäcka att vår enhet är Vävd i ett enda stycke. Peter Artman har offrat mycket tid med många
resor, personliga möten och besök i större och mindre kyrkosammanhang… Boken ger enligt min mening en unik helhetsbild av det som
händer och på ett profetiskt sätt medverkar till att identifiera och forma den nya enhet som med förnyad andlig styrka ger nytt hopp för
kristendomens överlevnad i det sekulariserade Europa. Det som fascinerar i läsningen är den bredd av kärlek och tolerans som uttrycks
för den mångfald som ändå finns, vid sidan av de historiska kyrkorna i vårt land. Det som Kristus har lovat oss, att vi alla skall bli ett, är
ett löfte som inte kan komma på skam. Samtidigt är det en enhet som måste bes fram, längtas fram och gråtas fram.
http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2009/07/27/l-228-ro-228-mbetets-roll-228-r-att-bekr-228-fta-guds-folks-levande-tro.aspx - Katolskt Fönster – Bengts Blogg – Bengt
Malmgren, Läkare och katolik i Stockholm - Läroämbetets roll är att bekräfta Guds folks levande tro.
--En annan person som upptäckt detta är prästen i Herrljunga Peter Artman (Svenska kyrkan) som kommit ut med en bok, Ny endräkt Vävd i ett enda stycke (Artos förlag). Jag träffade Peter Artman för några månader i S:ta Clara kyrka, och nu stötte vi på varandra
igen i vimlet på Oas-mötet i Borås. Han gav mig då denna bok som är ett resultat av de erfarenheter och reflektioner han gjort efter att
han sista decenniet haft ekumeniska kontakter i många olika samfund. Visionen om Kyrkan som Guds folk, som Andra
Vatikankonciliet gav uttryck för, som Gerdmar försöker uttrycka i citatet ovan är en vision som allt tydligare tar form hos många
kristna från olika samfund. Detta är kärnan i den nya ekumeniken. Peter Artmans bok är en utmärkt, jag skulle säga oumbärlig,
ciceron vid en resa genom detta nya ekumeniska landskap. Anders Arborelius och Stanley Sjöberg har skrivit var sitt förord till boken.

OBS! Det är alltså en Katolik som skriver detta!

- Förord till boken Ny endräkt Av Peter Artman
Bara att ha förord av Arborelius (= RKK) säger väl allt!?
Arborelius börjar förordet med att skriva;
”Som kristna är vi kallade till ständig bön. Genom dopet bor den heliga Treenigheten inom oss.”
I min Bibel är Treenigheten i maskulin form = den helige Treenigheten! INTE NÅGOT FEMININT DÄR INTE!
Och vad menar han med att den heliga Treenigheten bor inom oss genom dopet?
Detta är RKK & Luthersk doktrin!
http://www.enhetensvänner.se/pdf/Forord_till_boken_Ny_endrakt.pdf

http://www.katoliknu.se/html/sacr_dop_inf.htm - katoliknu.se
Dop av spädbarn
Det finns helt enkelt inget tvivel om, att den tidiga kyrkan praktiserade dop av spädbarn. Kristus själv förkunnade om
lämpligheten i att spädbarn skulle upptas i Guds rike (Luk 18:15-16), och Petrus förkunnade: "Omvänd er och låt er
alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty löftet
gäller för er och era barn" (Apg 2:38-39).

Vi som läser Bibeln vet ju att det gäller vuxendop – ett dop på din egen bekännelse – inte dina föräldrars tro!
Svenska Kyrkan lär liknande!
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=647609 - Barnets namn
I dopet säger prästen barnets namn högt och tydligt. Kanske är det första gången släkt och vänner hör det. Många tror därför
att dopet bara är en namngivningscermoni. Men dopet rymmer så mycket mera. Dopet är ett tecken på att ditt barn hör ihop
med Gud som aldrig överger någon. I dopet finns ett löfte om att Gud är med under livets alla dagar, avsett vad som händer.
http://luk.se/BarndopTro.htm « LUTHERANEN nr 1/1991
(http://luk.se/ - LUTHERSKA KONKORDIEKYRKAN och S:t Pauli evangelisk-lutherska församling)

Barndopet och tron
Guds Ord behöver inte alltid långa utläggningar för att kunna verka. Vi får inte heller glömma att dopet i sig självt är ett Guds
Ord, ett synligt ord, i form av vatten som Gud knutit sitt löfte om syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelse till. Det är inte
predikan, ceremonier och ord runtomkring dopet som är avgörande för barnets tro, utan själva dopet. Det absolut nödvändiga i
dopakten är ju till sist vatten och orden ”i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn” – allt annat kan undvaras utan att
dopet blir oriktigt. I dopets stund är det Kristus själv som genom vatten kommer till barnet med sitt ord och sin Ande. Han
påverkar dess hjärta på ett underbart och outgrundligt sätt så att det öppnar sig och tar emot honom och frälsningens gåva
utan att det uttryckligen förstår det eller kan redogöra för det.
Modern barnpsykologi har visat hur barn redan i moderlivet är mottagliga för ljud och intryck av olika slag och reagerar på det.
Vi vet också hur viktigt det är med en nära och varm fysisk och psykisk kontakt med modern under barnets första levnadsdagar.
Det nyfödda barnet känner igen sin mor och har ett grundläggande beroende- och tillitsförhållande till henne som det själv inte
medvetet förstår eller kan förklara. Det tar emot jordisk omvårdnad och kärlek, och det har livsavgörande betydelse för dess
utveckling att det får känna kärlek. Betydelsen av detta ifrågasätter vi inte. Barnet har från början förmåga till att ha relation till
en annan person. Är det nu så i det mänskliga sammanhanget, vad är det då egentligen som är så omöjligt med att ett barn
skulle kunna känna evangeliets ljus och värme dras till gemenskap med Jesus i en andlig relation av tillit till honom? Johannes
döparen ”spratt till av glädje” i moderlivet vid Marias hälsning (Luk. 1:44). Den Jesus som gjorde under med döva och stumma
och t.o.m. döda är förvisso också mäktig att skapa tro hos spädbarn i dopet.
De små barnens tro behöver vi inte betvivla. Den finns där redan i dopets stund. Vid vuxendop kan det däremot förekomma
att man gör motstånd och inte griper om gåvan med trons händer, utan hycklar och låter döpa sig av andra motiv än att vilja
vara kristen.

Vad är det här för svammel?! Att försöka rättfärdiggöra barndop genom att psykologisera är inte från Herren utan
från avgrunden. En fullständigt utombiblisk lära. Men så är han ju Katolik! Läs sista meningen EN GÅNG TILL:
Vid vuxendop kan det däremot förekomma att man gör motstånd och inte griper om gåvan med trons händer, utan hycklar
och låter döpa sig av andra motiv än att vilja vara kristen.

VAD I ALL SIN DAR?? VILKEN ”SVARTMÅLNING” AV VUXENDOPET!!! VARFÖR SKULLE MAN GÖRA MOTSTÅND?
SÅ VITT JAG VET SÅ ÄR DET VÄL INGEN SOM DÖPER SIG AV ANDRA MOTIV ÄN ATT VILJA VARA KRISTEN??? VILJA FÖLJA
HERREN JESUS KRISTUS I DOPET... I ALLA FALL INTE INOM EVANGELISK BIBELTROENDE SAMMANHANG!
I förordet till Artmans bok citerar Arborelius Dag Hammarsköld och Teresa av Avila:
”»Resan inåt är den längsta resan«, sade Dag Hammarskjöld.
Under hela vårt liv kan vi tränga allt djupare in i denna inre Verklighet, som Guds treeniga liv inom oss är. Fler
och fler kristna från de mest skiftande traditioner har i vår sekulariserade tid förstått, att de måste bli
hemmastadda i denna inre borg inom dem, som Teresa av Avila säger, för att överleva i ett kargt klimat. Därför
har den andliga ekumeniken blivit allt viktigare.”
Teresa av Avila = Romersk-katolsk Mystiker!

Om man accepterar Mysticism och villoläror från RKK så kanske man börjar skriva ”heliga” eftersom många inom RKK
förknippar Maria med Helige Ande och på något sätt får henne att vara en del av Treenigheten... Många katolska
webbsidor skriver ”heliga”, medan de flesta evangeliska Bibeltrogna webbsidor skriver “helige”... (Svenska Kyrkan
skriver naturligtvis med a...)
http://www.legionofmarytidewater.com/legionmaryhandbook/HolyTrinity/ - THE LEGIONARY AND THE HOLY TRINITY
Of the Holy Spirit, Mary is commonly called the temple or the sanctuary, but these terms are insufficiently expressive of the reality,
which is that he has so united her to himself as to make her the next thing in dignity to himself. Mary has been so taken up into the Holy
Spirit, made one with him, animated by him, that he is as her very soul. She is no mere instrument or channel of his activity; she is an
intelligent, conscious co-operator with him to such degree that when she acts, it is also he who acts; and that if her intervention be not
accepted, neither is his.
Av den Helige Ande, Maria kallas vanligen templet eller helgedomen, men dessa villkor inte är tillräckligt uttrycksfulla av verkligheten,
nämligen att han har så förenat henne med sig själv som för att göra henne till den nästa i värdighet efter honom själv. Maria har så
tagits upp i den helige Ande, blivit gjord ett med honom, besjälad med honom, så att han är som hennes egen själ. Hon är inte bara
instrument eller kanal för hans aktivitet; hon är en intelligent, medveten medarbetare med honom till en sådan grad att när hon agerar,
så är det också han som agerar; och om hennes ingripande inte accepteras, så görs inte heller hans.

http://www.legionofmary.ie/news/article/The-Most-Holy-Trinity/ - The Most Holy Trinity
http://www.catholicforum.com/forums/showthread.php?41412-The-Holy-Trinity-and-Mary - The Holy Trinity and Mary
3. The Council's text also reminds us of the unique bond uniting Mary with the Holy Spirit, using the words of the NiceneConstantinopolitan Creed which we recite in the Eucharistic liturgy: "For us men and for our salvation he came down from heaven: by
the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary, and became man".
3. Rådets text påminner oss också om det unika band som förenar Maria med den Helige Ande, med att använda av ord NiceneKonstantinopolitanska Trosbekännelsen som vi reciterar i den Eukaristiska liturgin: "För oss människor och för vår frälsnings skull kom
han ner från himlen: genom kraften av den Helige Andes föddes han av Jungfrun Maria, och blev människa ".
In expressing the unchanging faith of the Church, the Council reminds us that the marvellous incarnation of the Son took place in the
Virgin Mary's womb without man's co-operation, by the power of the Holy Spirit...
Att uttrycka den oföränderliga kyrkans tro, så påminner Rådet oss om att den underbara Sonens inkarnation skedde i Jungfru Marias
sköte utan människans samarbete, genom kraften av den Helige Ande ...
...we see the authentic meaning of Mary's privileges and of her extraordinary relationship with the Trinity: their purpose is to enable her
to co-operate in the salvation of the human race. The immeasurable greatness of the Lord's Mother therefore remains a gift of God's
love for all men. (Underlining is mine)
... ser vi den autentiska innebörden av Marias privilegier och av hennes extraordinära förhållande med Treenigheten: deras syfte är att
möjliggöra för henne att samarbeta i frälsningen av den människosläktet. Herrens moders omätliga storhet förblir därför en gåva av
Guds kärlek till alla människor. (Understrykning min)

Fortsättning från Arborelius förord till Artmans bok:
Vi kan därför med Peter Artman verkligen tala om en Ny endräkt, som växer fram under Andens ledning, ibland
till världens förundran och mångas förargelse. I denna bok får vi många exempel på hur denna process på
vägen mot en Ny endräkt har satt i gång i vårt land. Kan det vara något annat än Andens verk?
NEJ! INTE GUDS HELIGE ANDES VERK – BIBELNS HELIGE ANDE SKULLE ALDRIG LEDA TILL SÅDAN ENDRÄKT/ENHET!
Majlis, som hjälper mig med översättning kom med lite humor...angående ”endräkt”...
Vad skulle du välja för ord i ett korsord som hade ledtråden endräkt = fyra bokstäver?
Jag skulle skriva BARR! Enens dräkt består av vassa barr ;-D) http://sv.wikipedia.org/wiki/En
Den var klurig – men rolig, tycker jag! Jag tänkte på endräkt som i enhet/i harmoni... smart!
Kanske behövligt med ett litet leende efter all bedrövelse vi läst om hittills!
Skämt åt sido - detta är allvarligt och jag tror att många kommer att ”sticka sig” på denna människogjorda ”endräkt”!
Gud VILL ha enhet – skapat av Hans Helige Ande, MEN ALDRIG i kompromiss med Sitt Eget Ord!
Att Stanley Sjöberg skulle komma med förord som bejakar Ekumeniken var väl att förvänta...
Det som fascinerar i läsningen är den bredd av kärlek och tolerans som uttrycks för den mångfald som ändå
finns, vid sidan av de historiska kyrkorna (= RKK & ortodoxa kyrkor!) i vårt land. Förhoppningen är att det som
skildras också ska medverka till att befria karismatiker och medlemmar i frikyrkorörelserna från oron och
ängslan över att gemenskapen nu fördjupas med både katolska och ortodoxa kyrkomedlemmar.

Då kollar vi lite om ”European Union of Prayer”... där Artman tillhör ledningsgruppen, som vi kunde läsa i hans blogg...
http://www.euprayer.se/index.php/bible-a-prayer-links/prayer-a-renewal/42-prayer-a-renewal - EUprayer.se - LINKS LÄNKAR
- Calling a Nation to Pray-PDF Gick ej att öppna denna länk…det finns alltför många länkar med liknande namn, så jag hittar
inte vilken det skulle vara…

-

Oas rorelsen - Swedish Church's Charismatic Renewal - http://www.oasrorelsen.se/
Skrev om OAS i mitt senaste nyhetsbrev: Oasmöte - tillämpning som liknar Eukaristisk tillbedjan >> 28/8

-

Taize - http://www.taize.fr/sv

OBS! ”Skarafoldern”: ”sånger från Taizé”
http://www.taize.fr/sv_article6574.html - Om Taizé

Kommuniteten som liknelse
Idag består brödraskapet av ett hundratal bröder som tillhör den katolska eller olika
protestantiska kyrkor. De kommer från mer än tjugofem olika länder. Genom sin blotta
existens är kommuniteten en "gemenskapens liknelse", ett konkret tecken på försoning mellan
kristna från olika kyrkor och länder som ibland stått emot varandra.
--År efter år har antalet unga besökare som kommit till Taizé ökat. Systrar som tillhör en
internationell katolsk orden grundad för över 700 år sen, S:t Andreas systrar, tar del i arbetet
med gästerna i samarbete med några polska systrar tillhörande ursulinorden och systrar tillhörande en barmhärtighetsorden.
Ledare för kyrkor kommer också på besök till Taizé. Bland dem märks påven Johannes-Paulus II, fyra ärkebiskopar från
Canterbury, ortodoxa metropoliter, de fjorton evangeliska biskoparna från Sverige och många präster och pastorer från hela
världen.

DETTA MINA VÄNNER ÄR EKUMENIK OCH KATOLICISM!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommuniteten_i_Taiz%C3%A9 - Kommuniteten i Taizé är ett kristet ekumeniskt brödraskap i Taizé, en by i

Burgund i centrala Frankrike. Kommuniteten grundades år 1949 av Roger Schutz (1915-2005), sedermera Frère Roger, efter att
han tillsammans med flera bröder hade arbetat där i 9 år. Den har idag knappt hundra medlemmar, från mer än 25 länder. De tar
ävenemot ett stort antal besökare varje år.
Den ekumeniska strävan
Broder Rogers uttalade avsikt med att grunda en kommunitet var att inom protestantismen återknyta till det allmänna kristna
arvet av liv i gemenskap, vigt till tjänande av nästan och lovsång till Gud. Situationen i Europa vid tiden för grundandet av
brödraskapet i Taizé var mycket annorlunda än idag vad ekumeniken beträffar. Det fanns ytterst få kontakter mellan den
romersk katolska och de protestantiska kyrkorna och även mellan de olika protestantiska kyrkorna. Broder Roger var övertygad
om att ett av skälen till 1900-talets fruktansvärda krig och mänskliga katastrofer var de kristnas splittring. Han ville skapa ett
”tecken” – han kallade det för ”en gemenskapens liknelse” – som kunde förena kristna över samfundsgränserna, utan att någon
för den skull skulle behöva förneka sitt ursprung. Redan mycket tidigt var han medveten om att det är en illusion att tro att alla
kommer att ”konvertera” till en eller annan kyrka som sålunda skall ha ”vunnit” den kamp om själarna som påbörjades under
reformationen. Den rätta vägen var istället att samlas till bön och tjänande av de fattiga för att tillsammans återfinna evangeliets
radikala enhet i Anden. Man kan säga att kommunitetens ekumeniska vision är att gå fram mot enheten istället för att vända
tillbaka och diskutera vad som gått fel. Påven Johannes XXIII:s ord om försoningen har i det avseendet blivit nästan ett motto:
”Låt oss inte försöka ta reda på vem som hade rätt eller fel, utan försona oss!”
--Livet på kullen (Taizé befinner sig på en kulle i en dalsvacka) präglas av bön och meditation – varje dag struktureras kring de tre
gemensamma bönerna som sker på morgonen, innan lunch och på kvällen. Idag har Taizé blivit en viktig plats för unga kristna,
varje vecka kommer tusentals ungdomar och unga vuxna från världens alla hörn till kommuniteten. Stora möten ordnas varje
nyår i någon stad i Europa, dit upp till 80 000 ungdomar kan samlas enbart för att be, sjunga och samtala om tron. Dessa
möten har sannolikt utgjort modellen för den katolska kyrkans Ungdomsdagar. Kommuniteten har dock varit mycket
konsekvent i att inte vilja bilda någon rörelse. Ungdomar som vill engagera sig uppmanas till att återvända till sin hemförsamling
och göra något där. Många unga män som funnit tron i Taizé och genast vill bli munkar uppmanas istället till att bli präster eller
pastorer hemma hos sig. KANSKE DETTA ÄR ETT ”VERKLIGT BERG” SOM GER ORSAK TILL ATT BEDJA!!!?
http://www.catholiceastanglia.org/youth2/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=6&MMN_position=7:7&MMN_position=42:42

Brother Roger found his identity as a Christian by reconciling within himself the faith of his Protestant origins with the mystery
of the Catholic faith. Now over a hundred brothers from different Christian communions live together in community, already
reconciled in their differences and yet still on the pilgrim path together towards full reconciliation. For them, and for all Christians,
life together is a pilgrimage of trust. Taizé reminds us that pilgrimage is the very character of the Christian life. On that pilgrimage
we learn to walk together with all our fellow Christians, whatever differences remain between us.
Broder Roger hittade sin identitet som Kristen genom att förena inom sig själv tron av hans protestantiska ursprung med
mysteriet med den Katolska tron. Nu lever över ett hundra bröder från olika kristna samfund tillsammans i samhället, redan
försonade i deras olikheter och ändå tillsammans på pilgrimsvägen mot full försoning. För dem, och för alla kristna, är livet

tillsammans en pilgrimsfärd av tillit. Taizé påminner oss om att pilgrimsfärd är själva karaktären av det Kristna livet. På den
pilgrimsfärden lär vi oss att vandra tillsammans med alla våra medkristna, oavsett skillnader som kvarstår mellan oss.

På vanlig västgötska; det handlar med andra ord om att förena sig med Romersk-katolska kyrkan...
Det här skriver Stig Andreasson om Taizé och katolicismen:
(VÄRT ATT LÄSA I SIN HELHET!)
http://www.solascriptura.se/kts/taize1.html - Taizé - med rätt att skapa enhet?
Katoliserande tendenser inom protenstantismen - del 1
Redan på ett tidigt stadium blev det uppenbart, att de ledande av detta kloster hade som mål att skapa en brygga mellan
protestantismen och den romersk-katolska kyrkan. - - - Trots detta måste vi ändå varna för det inflytande som kommer
från Taizé, något som säkert inte alla kan förstå, men jag skall försöka förklara varför. Vad är gentligen målet med Taizébrödernas verksamhet? De två tongivande ledarna har under en följd av år varit Roger Schutz och Max Thurian och man
behöver inte läsa långa stycken i deras skrifter, förrän man börjar undra om de verkligen bör betraktas som protestanter.
För några år sedan stod den ene alltjämt kvar som medlem i den Reformerta kyrkan, medan den andre bad om att bli
struken. Schutz besökte Rom under Vatikankonciliet och yttrade då följande: ”Jag är övertygad om att detta koncilium
(kyrkomöte) är en speciell nådeshandling. Det är Gud som i sin barmhärtighet för oss ut ur fyra seklers mörka historia av
opposition, motreformation och anti-katolicism”.
Ja, tänk att en protestant kan betrakta protestantismens fyrahundriga historia som en tid av mörker! Var det inte snarare
påvekyrkans avlatshandel, helgonkult och vidskepliga bruk som fört Europas folk in i ett stort andligt mörker? Och i den mån
reformatorerna troget förkunnade evangeliets budskap var de väl hellre ljusbärare än mörkermän!
Vi kan kanske säga att Taizé på ett sätt representerar en ny religion, där enhet och försoning mellan de stora religionssystemen
betraktas som det högsta goda. Är detta verkligen en ny religion? Ja, aldrig förr har man talat så mycket om vilken skandal
kyrkosplittringen är. Taizés budskap är att det är denna splittring, som är orsaken till den sekularisering och avkristning som
skett i en stor del av Europa. - - - I ett land som Sverige har folk praktiskt taget aldrig konfronterats med ett genuint katolskt
tänkande och ser därför inga faror i det. Protestantismen i vårt land är inte heller renodlat bekännelsetrogen idag. Taizé-bröderna
behöver därför inte slösa mycken tid på att övertyga svenskarna om att man inte skall vara anti-katolsk och inte heller alltför
övertygad protestant. Det räcker med stämningsfull liturgi, för att folk skall trivas i deras gudstjänster. Det kan till och med se
ut som om Taizé-rörelsen är på väg att bli ett forum för all slags religiositet, där man undviker att tala om skillnader och
olikheter och bara framhäver de vackra idealen enhet och försoning.

http://www.solascriptura.se/kts/taize2.html - Bönboken Tidegärden - förtäckt katolskt mörker!
Katoliserande tendenser inom protenstantismen - del 2
År 1995 anbefalldes gemensamt denna bönbok till bruk bland alla svenskspråkiga kristna av fyra kyrko-och samfundsledare
i Sverige, nämligen Svensk Kyrkans ärkebiskop, den Katolska Kyrkans biskop i Sverige samt både den tidigare och nuvarande
missionsföreståndaren i Svenska Missionsförbundet. Redan i förordet till denna bönbok möter man flera märkliga uttalanden.
- - - Vidare nämner förordet två betydelsefulla ting, som man menar har bidragit till de kristnas enhet i vår tid. Det ena är
det Ekumeniska mötet, som Nathan Söderblom sammankallade i Stockholm 1925, och det andra är Andra Vatikankonciliet
1959 med Påve Johannes XXIII i spetsen. - - - Att Söderblom gjorde en insats för att ena de stora kyrkoorganisationerna är
säker sant. Men vad kunde han göra för att främja de kristnas enhet, då han själv inte trodde på Jesus som Guds enfödde Son?
Om påve Johannes XXIII skall vi inte säga så många ord. Faktum är att han var en av de påvar som starkt främjade både avlat
och Mariadyrkan. De som menar att han därmed främjade de kristnas enhet, måste då vara av den åsikten, att protestanterna
bör acceptera den katolska Mariabönen.
Då man läser innehållet i ”Tidegärden”, får man faktiskt det intrycket att de som varit med om att utge den verkligen har den
åsikten.
Bönboken innehåller en helt tydlig Mariadyrkan
Under mina många år i ett katolskt land har jag sett så mycket av andlig nöd och mörker på grund av kyrkans Mariadyrkan och
helgonkult, som egentligen inte är något annat än en form av spiritism. Man åkallar döda människor. Men hur underbart är det
inte då alla dessa döda medlare och medlerskor, som förmörkar katolikens himmel, sveps åt sidan av Guds Ords och den helige
Andes mäktiga vind! Då återstår bara Jesus allena och Han är nog! Segonds franska bibel säger: ”Vi har allt överflöd i Honom”.
Vakna kristenhet! Vi skall väl inte släppa in det katolska mörkret igen! Nej, låt evangelii basun ljuda klart!

Ja, det finns hur många länkar som helst om Taizé...går inte djupare in i detta...
Fortsättning med LÄNKAR från ”European Union of Prayer” – där Artman tillhör ledningsgruppen:
-

The Watchman International - http://www.thewatchman.org/se/index.php = Lars Enarsons webbsida
Jag nämnde kort om Lars Enarson på sidan 8 i mitt nyhetsbrev: Sommarkonferenser del 3 >>
Skrev bl.a.: ”Att Lars Enarson nu syns med dessa profiler, som i Sverige är bland ”eliten” inom det ”Profetiska och
Apostoliska”, gör att jag inte kan ignorera detta... Fast det betyder ju inte att de tillhör samma nätverk...”

Jag måste säga att det är med viss obehag som jag ser hans länk på denna sida, och speciellt när Cindy
Jacobs finns med som ni kan se här nedan...som tillhör ”eliten” inom det ”Profetiska och Apostoliska” i

USA...
Men det är mycket möjligt att Lars Enarson inte ens är medveten om att de länkar till hans webbsida...
-

The Sentinel Group - http://www.glowtorch.org/ = George Otis Jr – Transformation DVD
Förr hette deras webbsida ”transformnations.com”, men när man söker på den adressen så kommer man automatiskt till länken
ovan... Det är i alla fall samma organisation... De har flera sidor och en som leder till en annan webbsida – revivalworks.com – där
man kan se de “ökända” Transformation-filmerna... Jag skriver ”ökända” för det är väl känt vid det här laget att de förmedlade
”strategisk Som vi läst i detta nyhetsbrev så samarbetar George Otis Jr med Peter Wagner och hans ”NAR apostlar & profeter”...
http://revivalworks.com/Scripts/default.asp >> http://revivalworks.com/scripts/prodView.asp?idProduct=26

Transformations: A Documentary (DVD)(DT1)
http://revivalworks.com/scripts/prodView.asp?idproduct=27

Transformations II: The Glory Spreads (DVD)
Här är en engelsk artikel som tar upp om Otis & Wagners samarbete (eng.):
http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2008/09/19/george-otis-jr-c-peter-wagner-and-the-transformations-revival/

Här är en annan webbsida som promotar & säljer Marketplace Transformation material:
http://www.harvestevan.org/bookstore.html - Harvest Evangelism Skörde Evangelisation
Här finns alla de sorters material för den som vill lära sig att ”förvandla sin nation”:
Ljudband och CD-skivor
http://www.harvestevan.org/audio-cds-and-tapes.html
Böcker
http://www.harvestevan.org/books.html
DVD-skivor
http://www.harvestevan.org/bookstore-dvds.html
Spanska Böcker och DVD
http://www.harvestevan.org/spanish-dvds.html
Jag tar inte tid till att kommentera någon av ovanstående länkar...
-

Generals International - http://www.generals.org/ (ungefär: Internationella Generaler)
Generals International, founded by Mike & Cindy Jacobs, works to achieve societal transformation through
intercession and the prophetic.
Generals International, som grundats av Mike & Cindy Jacobs, arbetar för att uppnå samhällelig
förvandling genom förbön och det profetiska.
http://www.generals.org/about/about-us/ - Who We Are Vilka Vi Är
Generals International is an international movement that thrives to reform the nations of the world. We are achieving
societal transformation through intercession and the prophetic. Together, the staff works to expand the Kingdom of
God by bearing the vision of Generals International to reform the nations of the world through the ministry of the
prophetic. We have a full-time staff for media, web and accounting to create TV programs, web video, stream live
events, build websites, online tools and steward the money to continue on in the ministry. Here are just a few things
that we do:
•GodKnows.tv
•Deborah Company
•Teachings & Resources
•Events & Conferences
Generales International är en internationell rörelse som lyckas med att reformera världens nationer. Vi uppnår
samhällsförvandling genom förbön och det profetiska. Tillsammans, arbetar personalen för att expandera Guds
Rike genom att bära Generals Internationals vision att reformera världens nationer genom det profetiska
ministeriet/ tjänsten. Vi har en heltidsanställd personal för media, webb och redovisning för att skapa TV-program,
webb-video, direktsändningar av evenemang, skapa hemsidor, online-verktyg och förvalta pengarna för att fortsätta i
ministrien/tjänsten. Här är bara några saker som vi gör:
• GodKnows.tv
• Deborah Company (Företag)
• Undervisning & Resurser
• Event & Konferens

Som sagt; Cindy Jacobs är bland de ”högsta” kvinnorna och tillhör ”eliten” inom det ”Profetiska och
Apostoliska” i USA inom Profet- & Aportoliska rörelsen I USA…
.....................................................................................................

Fortsättning ”Folder B utsidan” - mitten:
2) Carl & Cecilia Wallgren - Domkyrkoförsamlingen:
Carl & Cecilia Wallgren är medlemmar i Skara Domkyrkoförsamling - en församling (domkyrkoförsamling) i
Skara stift inom Svenska kyrkan.
De är medlemmar i Svenska Kyrkan, men besöker även Pingst ofta...(i alla fall innan jag gick ur våren 2008!)
De är också med i ledningen för ”Tullen Kristet Center” i Skara... ett slags ”ekumeniskt center” för stadens
församlingar där de kallar många från Trosrörelsen...
Så här står det på baksidan av programbladet som Tullen skickar ut varje höst och vår:
Tullens Vision:
Vara en mötesplats och en utsträckt hand
Förmedla hjälp
Samarbeta med och vara en tillgång för de lokala församlingarna
Vara en resurs för undervisning, bön och lovsång
Att leva i visionen är bara möjligt genom Guds nåd och hans kraft. Gemensamt och tillsammans kan vi i
Guds kraft förändra människors liv. Det är vår kallelse som kristna att vara Ordets görare och inte bara
dess hörare. Jesus utmanar oss: Guds rike är nu här. Därför: Bota de sjuka, uppväck de döda, gör
spetälska rena och driv ut de onda andarna. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Matt 10
Utmaningen kommet till oss i ”fröform”. Låt oss inte abortera fröet utan i tro kultivera och vårda det, så
att Guds rike blir mer synligt i Skara. Vänner, tack för era förböner och ert engagemang, det är oerhört
värdefullt. Välkomna att komma och vara en del av gemenskapen
Carl Wallgren
Värdegrund: Tullen bygger sin verksamhet på Bibelns grund, som den är tolkad i Lausannedeklarationen,
samt den Apostoliska trosbekännelsen

Se Bifogad PDF #4 angående ”Lausannerörelsen / Lausannedeklarationen och Billy Graham”.
Apostoliska Tro enligt Enhetens Vänner: http://www.enhetensvänner.se/index.php?kind=text&key_id=1
När man talar om apostolisk tro är det fyra saker alltid haft en särskild betydelse:
1) Vördandet av Maria, martyrerna och de kristna förebilderna (helgonen)
2) Sakramenten
3) Ämbetet och 4) Kommunitetslivet Jag vet ej om detta är exakt vad ”Apostolisk Trosbekännelse” innebär – MEN de
flesta som bekänner sig till denna går nu samman i Ekumeniken och bejakar RKK...

De som kallats till Tullen i höst:

Se bifogad PDF #24
”Rhema Center,
Pascal Andréasson,
Sunday Adelaja”

25 aug.
1 sept.
8 sept.
15 sept.
22 sept
29 sept.
30 sept.
1 okt.
6 okt.
13 okt.
20 okt.
27 okt.
3 nov.
10 nov.
17 nov.

Ann-Marie & Lars Lindqvist
= Arken = Trosrörelsen!
Ewa & Per Gustafsson
= f.d. Skara Pingstpastor
Nils Skantz
Pascal Andreasson
= NAR Promotare – Trosrörelsen!
Jan Sköld
= OAS/Karismatiker
Paige Junaeus
= Trosrörelsen
Paige Junaeus
Bibelskola: Paige Junaeus
Lotsen/Evangelisesenter
http://www.evangeliesenteret.no/Innhold/?documents ??
Leif Tholin
”Taxipastorn”
Nils Skantz
Ola Gustafsson
= Skara Pingstpastor/lärare PTL Bibelskola
Meddelas senare
Claes Rangsjö
= Skarapastor i Betania
Annica Lindahl
http://www.kyrktorget.se/index.php?view_cal=5122 - Skara Missionsförsamling
Söndag 30 Oktober 2011 30
10:00 Cafégudstjänst om livet med Gud i vardagen, Annica Lindahl m fl medverkar

Vet inte, men visst kan man misstänka att detta har med 7 Berg/Sfärer att göra? Jag kan ha fel!

24 nov.
1 dec.
8 dec.
15 dec.

Meddelas senare
Ann-Marie & Lars Lindqvist
Meddelas senare
Jan Sköld

= Arken = Trosrörelsen!
= OAS/Karismatiker

Titta vad jag hittade när jag sökte på nätet för att skriva nyhetsbrevet om OAS...
(Oasmöte - tillämpning som liknar Eukaristisk tillbedjan >> 28/8)

Cecilia Wallgren är OAS kassör!
http://www.oasrorelsen.se/kassoer - Administration
Kassör
Cecilia Jern Wallgren
Stiftelsen Oasrörelsen i Sverige
c/o Ekonomiservice
Marumsgatan 3-5
532 32 SKARA
Tel: 0511-100 39
E-post
cecilia.wallgren@oasrorelsen.se Inte undra på att de åkt på OAS-möten och varit med som förebedjare...
Svenska Kyrkan, OAS, Trosrörelsen, Pingst – det är ”Ekumenik” det...
Deras son & sonhustru har gått på Johannes Amritzers SOS Missionsbibelskola...
(http://www.missionsos.org/sv/bibelskola/)... Kom ihåg att Johannes Amritzer, tillsammans med Daniel Viklund och
Thomas Jonsson, är ”högste apostlarna” inom Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom:
http://www.missionsos.org/sv/natverk/
Se bifogad PDF #25 ”Johannes Amritzer - Apostlanätverket ett försök till enhet” eller
PDF #26 ”Missionsstandaret - Johannes Amritzer medlem i ICA” eller läs artikeln här:
http://www.baptist.fi/mst/PDF2005/Mst_07_05/Mst_07_05_konferensen.pdf där han berättar om sitt medlemskap i ICA =
International Coalition of Apostles
Amritzer hör till det apostoliska nätverket International Coalition of Apostles, som han beskriver som ett försök till enhet och ekumenik
som inte bygger på någon samfundstillhörighet. Detta nätverk för förkunnare är stort i USA och i Australien. Ledare i USA är Peter
Wagner. – Vi möts några gånger per år på olika håll i världen och har en härlig gemenskap.

Jag hamnade på denna sida när jag skulle länka till nätverket ovan... Kan ej låta bli kommentera deras (SOS)
”prioriteringar”... http://www.missionsos.org/sv/nyheter/?ArticleID=1228034845 - 40 dagars fasta! Lördag den 3 september 2011
SOS Church fastar 40 dagar 29/8-7/10. Häng gärna på några dagar du också! Synd avslöjas, vi helgas och starka mirakel sker när vi söker helighet! Vi
tror nämligen på en stor Gud!
Vi ber om mirakel;
(KJ: 40 dagar = kommer från Rick Warren!)
a) Mirakelfestivaler med Colosseum-stora publiker!
b) Kraftgärningar, döda som står upp!
c) Överflödsekonomi i SOS!
d) Större församlingslokaler i Stockholm city för vår moderförsamling!
e) Äktenskap helas och upprättas!
f) Företag startas och många arbetslösa får mirakel-jobb i SOS Church!
g) Våra missionsbaser blir helt mirakulöst självförsörjande!
SOS Church

Så vitt jag kan Guds Ord, så borde väl e) Äktenskap helas och upprättas komma HÖGST UPP PÅ LISTAN?
Det är i alla fall en prioritering på Guds lista!
g) missionsbaser mirakulöst självförsörjande! borde väl kommit som prioritet nummer 2...? Jag bara frågar...
Mirakler hit och mirakler dig – överflödsekonomi i SOS...ja, det är tyvärr prioriteringarna... ”tecken & under”...
INGET OM GUDS ORD!!!
OCH SÅ SKULLE JAG ”RAMLA” PÅ DENNA KONFERENS OCKSÅ, SE NEDAN... Detta är i alla fall ett bevis på att
Daniel Viklund fortfarande är fullt aktiv i detta ”Apostoliska Nätverk” som man kan koppla till det
”Apostoliska Nätverket i USA” ICA / NAR med högste Apostel C. Peter Wagner i spetsen!
http://www.missionsos.org/sv/natverk/kommande.php - Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom
Varmt välkommen till Ledardagar!
Vi har den stora glädjen att återigen bjuda in dig till en Ledardag i Stockholm! När vi ser tillbaka på de Ledardagar vi haft tidigare så
inser vi vikten av, inte minst för oss själva, att träffas, be tillsammans, umgås och visionera för framtiden.
I höst har vi den stora äran att få ha Dr Wilfred Lai från Mombasa, Kenya med oss! Dr Lai är östra Afrikas störste
aposteltjänst och är föreståndare för Jesus Celebration Center i Mombasa, Kenya, en församling som växt från 60

medlemmar till en megaförsamling med tusentals aktiva medlemmar! Dr Lai är känd för sin aggressiva tro och sitt
böneliv. Vi ser så fram emot att få sitta ner och lyssna till, och be tillsammans med denne gudsman och vi tror att
han kommer att förlösa något fantastiskt i våra liv denna dag. Ledardagen med Dr Wilfred Lai äger rum i SOS Church lokaler på Kungsholmen,
Stockholm lördagen den 8 oktober.

DET ÄR ENDAST GUD SOM KAN ”FÖRLÖSA” NÅGOT I VÅRA LIV!
Intressant att de skriver ”annorlunda” på den engelska sidan... Där har ”aposteltjänst” blivit ”starkaste Apostel”!!!
http://www.missionsos.org/en/news/?ArticleID=972248851 - Dr. Wilfred Lai to SOS Church! till SOS Church!
Tuesday August 30th 2011

Tisdag 30 Augusti 2011

On Saturday and Sunday 8-9 October, the strongest Apostle of East Africa, Wilfred Lai from
Jesus Celebration Center in Mombasa, Kenya, will visit SOS Church!
På lördag och söndag 8-9 oktober, kommer den starkaste Aposteln i Östafrika, Wilfred Lai från
Jesus Celebration Center i Mombasa, Kenya, att besöka SOS Church!
Dr. Wilfred Lai

Program
09:00-09:30 Registrering
09:30-10:00 Lovsång
10:00-12:00 Wilfred Lai, session 1
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Wilfred Lai, session 2
14:00-14:20 Kaffe paus
14:20-15:30 Wilfred Lai leder bön för Skandinavien
15:30-16:00 Avslutning av Johannes Amritzer,
Thomas Jonsson och Daniel Viklund
Super söndag med Dr Wilfred Lai är öppen för alla, och det kommer
För att vara med på dagarna behöver du anmäla dig.
att hållas i Aula Magna, Frescativägen 6, kl. 16.00 på söndag 9 oktober.
Använd gärna formuläret till höger.
Det står ingenting om ”Super söndag” på den svenska sidan!
Dagarna kommer att hålla till i SOS Church lokaler på Kungsholmen.
Address: Warfvingesväg 26. Klicka här för karta. Vid frågor kontakta oss gärna på info@missionsos.org
Varmt välkommen till SOS Churchs lokaler på Kungsholmen, Stockholm dessa dagar!
Kom och be, visionera och dela gemenskapen med oss!
”Visionera”??????

För ett förvandlat Skandianviens skull,
FÖRVANDLA = TRANSFORM = TRANSFORMATION ?
Thomas Jonsson, Daniel Viklund och Johannes Amritzer
VEM ÄR DR. LAI? http://www.ajabuafrica.com/Pastors%20under%20fire%20for%20declining%20moral%20standards.html - Dr. Lai is the senior pastor
at the large Jesus Celebration Center in Mombasa, Kenya, (website) and is the Secretary General of over 2000 churches under the
Redeemed Gospel Churches. Dr Lai är pastor i det stora Jesus Celebration Center i Mombasa, Kenya, (webbsida) och är
Generalsekreterare för över 2000 kyrkor under The Redeemed Gospel Churches (Friköpta Evangeliska Kyrkorna).

http://www.jccmombasa.org/about.php?ID=53 – Jesus Celebration Center
http://www.jccmombasa.org/jcc_store/ - Welcome to JCC Online Store!

Välkommen till JCC Online Butik!
Welcome to our Online Store. We are committed to Reach the Unreached with the Gospel. Through our Online Store, we are believing
God to touch lives of millions upon millions of people all over the world, with the Gospel of Jesus Christ. I believe you are browsing
through this site by chance or by mistake, but by divine intervention.
Välkommen till vår Online Butik. Vi är fast beslutna att Nå de Onådda med Evangelium. Genom vår Online Butik, tror vi att Gud kommer
att vidröra miljoner och åter miljoner människors liv över hela världen med Evangeliet om Jesus Kristus. Jag tror att du surfar genom
denna webbplats av en slump eller av misstag, utan genom gudomligt ingripande.
SPIRITUAL PRIORITIES $25.00
ANDLIGA PRIORITERINGAR $25,00
BUILDING A KINGDOM OF KINGDOM TAKERS $25.00
ATT BYGGA ETT KUNGADÖME AV KUNGADÖMESERÖVRARE $25,00
THE BELIEVERS DOMINION $25.00
DE TROENDES DOMINION/HERRAVÄLDE 25,00
WALKING IN THE SPIRIT $25.00
ATT VANDRA I ANDEN $25,00

Där finns massor av CD, Kassettband, Böcker och Video...men ovan får räcka!
Låter som “äkta” Trosrörelse - i alla fall för mig!
DENNA KONFERENS HAR REDAN VARIT... MEN DET KOMMER NYA LIKNANDE KONFERENSER...
JAG VÄDJAR MED HELA MITT HJÄRTA; HA INGET MED SÅDANT HÄR ATTT GÖRA!

Tillbaka till Carl & Cecilia Wallgren:
Men det mest tragiska är sommaren 2008 när de – Carl & Cecilia Wallgren – berättade att de skulle åka till USA
på konferens i Rick Joyners kyrka! De hade tänkt åka till Todd Bentley – Lakeland ”väckelsen” i Florida... men
valde istället denna konferens... Detta berättade de när vi satt tillsammans och åt lunch efter ett möte på
Edsväraveckan - juli månad 2008... Jag sa redan då till dem att inte åka...
Jag fick en sådan nöd att jag skrev ett långt e-mail till dem med massor av länkar som visade på Rick Joyners
villoläror och att han förmedlar Gnosticism till kristenheten...
http://users.stargate.net/~ejt/gnostic1.htm - Strange Fire - The rise of Gnosticism In The Church
Främmande eld - Ökningen av Gnosticism I Kyrkan
Klart läsvärt!
I Kapitel 5 & 9 nämns Rick Joyner:
Chapter 5: The "Elite" Concept
Chapter 9: False Prophets
(tyvärr på engelska!)
I mitt e-mail till dem länkade jag även till ovan artikel om Gnosticism och att Rick Joyner är medlem i ”The
Knights of Malta” – ”Riddarna av Malta” = på svenska ”Malteserorden”... och jag vädjade till dem än en gång
att inte åka dit!
Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Malteserorden - Malteserorden
Nedan kommer en ”magstark” YouTube (6 minuter) – hittade den nu när jag sökte på Google – som påstår att
”The Knights of Malta” är en ”Jesuitorden” och att Rick Joyner är en jesuit...
Tyvärr på engelska, men man får se bilder när Rick Joyner får en Knights of Malta mantel...
Jag antar att det är när han invigs i Malteserorden...får sitt ridderskap...
http://www.youtube.com/watch?v=RHM0vEPGWNc - rick joyner knight of malta false prophet

To be a knight of malta you have to be a catholic and sware allegiance to the jesuit
genral and the papacy and the pope - this is the only way to receive this knighthood
rick joyner riddare av malta falsk profet
För att vara en riddare av Malta så måste du vara katolik och svära lojalitet till jesuit
generalen och påvedömet och påven – detta är enda sättet att få detta ridderskap
Man kan ju verkligen undra HUR/VARFÖR det kommer sig att han inte håller sig till Bibeln...
Det finns så många länkar som bekräftar att Joyner är med i ordern... det är bara att söka på nätet och en
massa länkar kommer fram... Här är endast några få av ”Ungefär 14,900 resultat” som kom när jag sökte ”rick
joyner member of Knights of Malta”:
http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2008/07/23/todd-bentley-rick-joyner-bobby-conner-the-knights-of-malta-connection/

Todd Bentley, Rick Joyner, Bobby Conner – the Knights of Malta Connection / Sambandet
Från Rick Joyners egen webbsida – MorningStar:
http://www.morningstarministries.org/Articles/1000014047/MorningStar_Ministries/About/Q_and_A/Knights_of_Malta.aspx

Q. Why did I join the Knights of Malta?

- Knights of Malta

Fråga: Varför gick Jag med i Knights of Malta?

http://www.deceptioninthechurch.com/malta.html - Rick Joyner, Paul Cain, Knights Of Malta, And Saddam Hussein
http://understandthetimes.org/commentary/c96.shtml - Jerry Boykin and the Calvary Chapel Connection / Sambandet

Commentary by Roger Oakland

Kommentar av Roger Oakland

Understand The Times has discovered that Calvary Chapel has been, and still does, promote a high officer in the Vatican’s Jesuitical,
“Knights of Malta”. Jerry Boykin, former commander of the United States Army John F. Kennedy Special Warfare Center Special Forces
Psychological Operations, is that man.
Understand The Times (Förstå Tiderna) har upptäckt att Calvary Chapel har, och fortfarande håller på, att främja en hög officer i
Vatikanens jesuitiska "Knights of Malta". Jerry Boykin, tidigare befälhavare för den “Amerikanska Armén John F. Kennedy
Specialkrigsföringscenter Specialstyrkor för Psykologiska Operationer”, är den mannen.

The Order of Malta is a religious order of the Vatican. Jerry Boykin holds the title of Grand Chancellor with the Vatican’s Jesuitical,
“Knights of Malta”.
Malteseorden är en religiös orden från Vatikanen. Jerry Boykin har titeln Överkansler med Vatikanens Jesuitiska, "Knights of Malta"
(”Riddare av Malta” = Malteserorden).

--Not only is Jerry Boykin a high officer in the Vatican’s Jesuitical, Knights of Malta,
nd
so is Rick Joyner (2 from right below).
Det är inte bara Jerry Boykin som är en hög officer i Vatikanens Jesuitiska, Knights
of Malta, det är även Rick Joyner (2: a från höger nedan). >>>> Se bilden!
If you are unfamiliar with Rick Joyner, watch one of his demonic events (for those who
have never witnessed demonic activity, brace yourself, the first time is the worst)
Om du är obekant med Rick Joyner, titta på en av hans demoniska evenemang (för de
som aldrig har sett demonisk aktivitet, stärk dig själv, den första gången är den värsta)

http://www.youtube.com/watch?v=_rwzbcMXpSQ
Rick Joyner is President of “The Oak Initiative” along with Grand Chancellor Jerry Boykin.
Remember this, as more information is presented later.
Rick Joyner är Ordförande i “The Oak Initiative” ("Ek initiativet") tillsammans med Överkansler Jerry Boykin.
Kom ihåg detta, när mer information presenteras senare.
--At least three high officers of the Vatican’s Jesuitical, Knights of Malta, are part of an organization called the “The Oak Initiative”. They
are “Prince Grand Master” Nicholas Papanicolaou, “Grand Chancellor” Jerry Boykin, and “Deputy Member of the Supreme Council” Rick
Joyner.
Åtminstone tre höga officerare i Vatikanens Jesuitiska, Knights of Malta, är en del av en organisation som heter "The Oak Initiative"
(”Ek Initiativet”). De är "Prince Grand Master" (”Furste Stormästare”) Nicholas Papanicolaou, "Grand Chancellor" (”Överkansler”) Jerry
Boykin och "Suppleant i Högsta Rådet" Rick Joyner.
Here is “The Oak Initiative” website: Här är “Ek Initiatives” webbsida:
http://www.theoakinitiative.org/content/board-members
Missa inte sista sidan http://understandthetimes.org/commentary/c96.shtml =
Emblematic structure of Freemasonry Symbolisk Frimureristruktur
Högst upp i mitten står det ”Active 33 ” ”Aktiv 33 graden”
http://www.pawcreek.org/salty-saints/lying-wonders-rick-joyner-traveling-in-the-heavenlies

LYING WONDERS : Rick Joyner Traveling In The Heavenlies
LÖGNANDE UNDER/MIRAKLER: Rick Joyner Färdas I Himmelriket
One of his major books is entitled,“The Final Quest”. I think it should be labeled “The Final Lie”.
En av hans främsta böcker heter “Finalkampen”. Jag tycker den borde kallas “Final Lögnen”.

Visst är det SKRÄMMANDE att man inte tar detta på fullaste allvar?!
Nu var det inte just dessa länkar/artiklar jag skickade till dem – men
det var liknande och det var från seriösa apologeters webbsidor.
TROTS DESSA LÄNKAR/VARNINGAR SÅ ÅKTE CARL & CECLILA WALLGREN TILL USA PÅ KONFERENS...
Se bifogad PDF #27 för info om ovan konferens:
”East Coast Prophetic Conference, August 21-23, 2008 ” (tyvärr endast på engelska)
I denna PDF kan man även se en video och höra Bob Jones “profetia” till kyrkan för 2012...
DET ÄR SKRÄMMANDE ATT TÄNKA PÅ ATT NARianer och ICArianer får del av denna ”profetia” och för detta med sig hem till sina
församlingar och sammanhang... och raka vägen till Sverige!

Och nu är Carl & Cecilia Wallgren med i spetsen och promotar dessa NAR-läror & 7-Berg strategier i Skara...
Djupt tragiskt!

3) Claes & Kina Rangsjö:
Claes är pastor i Betaniaförsamlingen i Skara
Involverad i ”ekumeniken” - Skara Samkristna Råd –som alla de andra pastorerna i Skara!
Hittade inget särskilt om Claes Rangsjö...mer än att Pastor Ola – Pingstkyrkan i Skara – nämner honom på sin
blogg... http://pastorola.blogspot.com/2011/04/ungdomshelg.html Chill, häng, andakt och lekar på fredagkvällen. Riktigt trevlig kväll
där jag var med hela tiden. Och gänget från Götabro höll i andakten. Riktigt gott var det, och Guds Ande var närvarande! Kidsen
stannade kvar i lovsång och bön längre än "planerat" och flera sökte sig fram för förbön, där även jag och Betanias Claes Rangsjö var
med och betjänade.
...där man även kunde läsa om Pastor Olas favoritböcker...http://www.blogger.com/profile/10256348294535508244

• Bibeln (i särklass!)
AMEN!!!
• "Bara en timme" av Larry Lea
• "Leva med mål och mening" av Rick Warren
= Purpose Driven!
• "Blodsförbundet" av Sten Nilsson
= Ulf Ekmans svärfar!
• "The Blood Covenant" av H C Trumbull
• "Fallet Jesus" av Lee Strobel
• "Grunden för vår tro" av Ulf Ekman
• "Tredje vägen" av Tommy Lilja
= PTL Ministries / Bibelskola!
= Trosrörelsen och Purpose-drivet allt ihop... Detta är Pingst i Skara!
eller kanske ”Pingst i Sverige” nu för tiden!?
Jag kommenterar endast lite om en av ovanstående namnen (översätter ej!):
Lee Strobel har tyvärr nära kontakter med Rick Warren’s kyrka Saddleback Church… och Bill
Hybels Willow Creek... Han har jobbat som ”undervisande pastor” i bägge församlingarna:
http://www.leestrobel.com/Bio.php
After a nearly two-year investigation of the evidence for Jesus, Lee became a Christian in 1981. He joined the staff of Willow
Creek Community Church in South Barrington, IL, in 1987, and later became a teaching pastor there. He joined Saddleback Valley
Community Church in Lake Forest, CA, as a teaching pastor in 2000. He left Saddleback's staff to focus on writing.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Strobel
Strobel was a teaching pastor of Willow Creek Community Church in South Barrington, Illinois, from 1987 to 2000, and of
Saddleback Church in Lake Forest, California from 2000 to 2002, before shifting his focus to his writing and producing his TV
show.[7] He continues to speak periodically at both churches and has been a board member of the Willow Creek Association.
http://articles.chicagotribune.com/1999-10-15/news/9910150339_1_evangelical-unchurched-harry-and-mary-willow-creek-community-church

Willow Creek Pastor Following His Calling To California CongregationNorthwest Religion. October 15, 1999
After 12 years of service and almost a year of prayer and soul-searching, Lee Strobel, Christian author and teaching pastor at
Willow Creek Community Church, is leaving the South Barrington congregation for a new position in California.
Strobel in February will join the Saddleback Valley Community Church in Lake Forest, Calif. He said the new job will allow him
more time to pursue his writing while still keeping precious ties to the Willow Creek community.

De säljer hans böcker på Saddelback Church hemsida: http://www.saddleback.com/search.html?q=Lee strobel -"search.html?”
http://www.saddleback.com/resources/recommendedreading/defendingyourfaith/ THE CASE FOR CHRIST – BY LEE STROBEL
http://www.saddleback.com/resources/recommendedreading/youth/ - Student edition
http://www.saddleback.com/resources/recommendedreading/children/ - The Case for Christ for Kids

De säljer även hans böcker på Willow Creeks hemsida:
http://www.willowcreek.org.uk/resource.php?r=571 - Defining Moments - Small Groups: Truth Telling - Manufacturing
Relational Glue - Bill Hybels, Nancy Beach, Bill Donahue & Lee Strobel
http://news.willowcreek.org/2011/05/join-the-conversation-with-lee-strobel/ - Willow News
Posted on: 05-12-2011
Join the Conversation with Lee Strobel
Lee Strobel, best-selling author of more than 20 books, including The Case for Christ and The Case for Faith, speaks at Willow
Creek Crystal Lake at 7 p.m. on Friday, May 20. As part of Willow Creek’s Join the Conversation series. Strobel, a former
investigative journalist, will tell the personal story of his determined search to prove the claims of Christ were not real. What he
found was shocking evidence that turned his life upside down.

Han var hos Willow Creek i sommar som talare: http://willowcreek.org/home1.aspx - Summer at the Creek 2011
July 23/24 ▪ Lee Strobel
Atheist/Chicago Tribune reporter-turned-WC teaching pastor, Lee's journey from atheism to faith is chronicled in The Case for
Christ. He has since authored more than 20 books, including his just-released first novel, a thriller, The Ambition.

Det är med sorg i hjärtat som jag säger att även denne skribent inte är ”trustworthy”
(trovärdig/pålitligt) – då han är influerad av ”Megakyrka-byggandet” (församlingstillväxt) och
Purpose Drivna metoder m.m. genom sitt samarbete med både Bill Hybels och Rick Warren...
Pastor Ola Gustafsson – Pingstkyrkan i Skara – är fortfarande lärare på PTL Bibelskola:

http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=distans&submeny=utbildning - Utbildning – Distans - Bibelskolan för dig som

inte kan flytta, PTL distans - - - Du kommer dessutom att få stöd och hjälp av pastor Ola Gustafsson och Monika
Edén, som idag båda har lång erfarenhet av att arbeta med elever som studerar på distans.
http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=155&oid=2338 - Aktuellt / Tidningen Pingst.se / Rekommendationer
Rekommendationer | 11 jun 2008

Ola Gustafsson har under drygt tio års tid arbetat deltid eller ideellt som pastor i Folkkyrkan i Sölvesborg.
Han har varit ansvarig för PTL distansbibelskola och regelbundet undervisat vid bibelskolan.
- - - Han rekommenderas varmt av äldstekår och församling i Sölvesborg. Tommy Lilja Föreståndare Folkkyrkan
Sölvesborg (Ola kallades därefter till Pingst i Skara!)

4) Eva Helldén
En av ledarna för Skaraborgsbönen...se inbjudan! (PDF #10)
5) Linnéa Gunnarsson
- Pastor i Slättmissionen
Hon är pastor i Betaniaförsamlingen i Edsvära sedan många år på 50% och i Vinninga sen några år på 25 %...
http://www.falkagardskyrkan.se/index.php?select=meny1 - Falkagårdskyrkan i Vinninga
http://www.falkagardskyrkan.se/sida6.php?select=meny6 - Pastor Linnéa Gunnarsson
(Det finns ingen länk till församlingen i Edsvära)

- Hon är Stina Svenssons ”efterträdare”...Ida Andersson... Ida Anderssons kapell... bl.a. Vinninga & Edsvära...
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189917 - Fakta: Slättmissionen
- Slättmissionen startades av västgöta-evangelisten Ida Andersson som brann för väckelsen. För ändamålet lät hon bygga 35 kapell runt om i
Skarabygden, allt utan några ekonomiska resurser men varje kapell var ändå betalt innan invigningen.
- Ida Anderssons arbete har fortsatt genom Stina Svensson och kommuniteten Bidalite i Lundsbrunn där hon bor tillsammans med tre andra kvinnor
och dagligen tjänar Gud genom bön och i möten med människor som söker sig till Bidalite.

- Mest känd som ledare och ansvarig för Edsväraveckan: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/KARIN30-6-11/DagenEdsvara2010.pdf
En sommarkonferens som jag tyvärr varnade för i somras: Nyhetsbrevet Sommarkonferenser del 3 >>
- Linnéa har nyligen gått (eller går fortfarande?) på Bibelskola hos Tommy Lilja/PTL!
Han förmedlar Trosrörelsen och bejakar RKK...
Läs vad han skrev i sitt nyhetsbrev från PTL MINISTRIES - Sölvesborg, april 2010:
Framöver väntar Indien, Nepal, Israel (väckelsekampanjer i maj) och Rom!! Varför Rom?
undrar du. Jag skall berätta mer senare, men Rom är strategiskt, därför att en gång i
tiden var Rom världens väckelsecentra. Aposteln Petrus, ledde sitt arbete härifrån och
innan Jesus kan komma tillbaka, måste allt återupprättas, även en stor andefylld
levande församling i Rom. Jag tror att Gud öppnat en väg för mig och oss ...... , att vara
en del av församlingens upprättande i Rom. Detta ingår i det uppdrag Jesus gett oss, att
nå 1 miljon människor med evangelium före 2012, och vi är på god väg!
”Innan Jesus kan komma tillbaka, måste allt
återupprättas” & ”församlingens upprättande i Rom” är
tydligt Latter Rain Lära! Att Aposteln Petrus ledde sitt
arbete ifrån Rom är en tydlig antydan på att han menar
att han var den förste påven i Rom, som RKK påstår...
HJÄLP! Hör ni Katolicismen inbakat i detta? Och hör ni Latter Rain Läran? DETTA ÄR SKRÄMMANDE!
- NÄR var Rom världens Väckelsecentra? Under Konstantin – som ”kristnade” hedniska helgdagar???
- NÄR var Petrus i Rom? Bibelverser, tack!
OM Petrus hade varit i Rom - skulle då inte Paulus ha hälsat till honom när han skrev Romarbrevet och hälsade
till sina bröder?!!!?
INGEN TVEKAN OM ATT TOMMY LILJA ÄR STARKT PÅVERKAD AV TROSRÖRELSEN S LATTER RAIN LÄRA OCH
KATOLICISM!!!
Vi ska vinna så många människor vi kan till frälsning och göra allt vi kan i enlighet med Guds Ord – helt klart!
OM det var Jesus som gav detta uppdraget – att nå 1 miljon före 2012 – så kommer det att uppenbaras snart,
antar jag…det är ju snart slut på 2011! OM det var från Honom så KAN Han också ”uppfylla det”!

Men man kan inte läsa på hans hemsida, om just detta, att Jesus gav det uppdraget...i så fall missade jag det!
http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=miljon - Nå 1 miljon före 2012
Nå 1 miljon före 2012 är samlingsnamnet på PTL Ministries missionsarbete vars första delmål är att vinna 1 miljon syndare för Kristus före år 2012.
Visionen att nå 1 miljon före 2012 växer kraftfullt från plats till plats, land till land. Allt PTL:s arbete är på ett eller annat sätt involverat i visionen.
arbetet ingår:
• Internationella ”Crusades” – väckelsekampanjer som når 10-tusentals åhörare, där Jesus helar, befriar, döper i helig Ande och frälser.
• Ledarkonferenser ”Mobilization Conferences” - samlingar som på varje plats utbildar och tränar 1000 –tals ledare att fokusera
evangelisation.
• Bibelläger för barn ”Children Bible Camps” – underbara veckolånga läger där ofrälsta barn tränas i läsinlärning genom Abrahams alfabete
och där de på sista dagen kan få ta emot Jesus som sin frälsare och Herre.
• Evangelistutbildningar ”School of the Crusader” – stenhård utbildning till kampanjevangelist.
• Bibelskolor ”PTL Training Centers” – ettåriga utbildningar, med inriktning på heltidstjänst, som på flera platser förlängs med ett andra
praktikår.
• Församlingsplantering ”PTL Church Planting Movement” – pågår just nu på flera platser i tredje världen, där målet är att plantera en
församling på varje plats där det finns människor.
Allt PTL:s arbete görs tillsammans med och i samförstånd med ett stort antal lokala församlingar och andra fristående organisationer. Vid PTL:s
internationella crusades är det inte ovanligt att upp till 100 små lokala församlingar samarbetar i flera månader, både före och efter crusaden.

Se bifogad JPEG #28 ”PTL MINISTRIES - Nyhetsbrev april 2010” för att läsa brevet i sin helhet, samt
bifogad PDF #29 med fler kommentarer från mig...
Detta (Latter Rain lära & Katolicism) har Linnéa Gunnarsson fått ”inpräntat” under sin Bibelskola med PTL – det
är jag säker på! Inte då undra på att hon inte sa emot när C-O Hultby kom till Edsväraveckan i år eller att Hans
Weichbrodt kom förra året... och att hon nu är involverad i ”7 Berg”–strategin som kommer från TOPPEN i det
”Apostoliska Nätverket” ... från de högste NARianerna...
Hon är klart ”insyltad” hon också – och det krävs ett rejält förkrossat hjärta för att våga inse, erkänna och
vända om!
Vänner, detta är inget man ”råkar hamna i” – man har varit involverad ett bra tag i olika sammanhang för att
komma med i detta... Det har börjat med en kompromiss, efter en annan... Jag har skickat mina nyhetsbrev till
Linnéa ett bra tag – om hon läser dem eller inte – så HAR hon i alla fall fått tillgång till information!
Det som är mycket tragiskt är att Stina Svensson verkar lika involverad – åtminstone så säger hon inte ifrån!
Det finns de som har talat med både Linnéa och Stina – så de är INTE LÄNGRE omedvetna!
Om Stina Svensson också bejakar dessa villoläror eller väljer att tiga p.g.a. att inte våga konfrontera eller vilja
sätta sig in i hur det verkligen står till – kanske p.g.a. människofruktan - vet endast hon själv!
Men det är i så fall inte första gången hon tiger och avstår att konfrontera/ta itu med felaktigheter...tyvärr!
Jag har själv varit medlem i en av ”Ida Anderssons kapell” – så jag vet en del!
Bara för att nämna en sak;
Angående Bibel 2000... Linnéa har fått DVDn om Bibelöversättningen från Bo Hagstedt...
Både Stina & Linnea fick broschyrer – som påpekar alla avvikelser som finns i denna ”Statliga utredning” - vilka
delades ut i Hangelösa Bygdegård då representanter var där för att lansera Folkbibeln i slutet av 90-talet!
Trots detta - så länkar de till just denna bibel
för att kunna söka på ord eller meningar:
http://www.falkagardskyrkan.se/ - se till vänster
http://www.falkagardskyrkan.se/sida5.php

HELT OTROLIGT I MINA ÖGON! DE ÄR JU INTE
IGNORANTA ÖVER DENNA FRÅGA...
Ett stort ”avfall” vill jag våga påstå!
VEM vill de behaga?
Jag nämnde om Bibel 2000 tidigare i år: Nyhetsbrev : The Book >> 25/4

Detta skrev en som besökte årets Edsväravecka:
”Läste om foldern. (KJ = Förbönsdagen i Skara Domkyrka!)
Den fanns att få i stora högar under Edsväraveckan. Tyvärr tog vi ingen då men du fick informationen ändå.
Det är så mycket som görs i det fördolda i kyrkorna. En "vanlig" kyrkobesökare förstår inte vad som händer och
vad han ska akta sig för. Det kyrkan inbjuder till kan ju inte vara fel, resonerar de säkert om de tänker alls.”
Tror jag det, att den delades ut under Edsväraveckan när Linnéa själv skulle medverka!!!
I början av maj var Elvor och Janne i ett av Ida Anderssons ”kapell” på Skaraslätten och undervisade...
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html - 5/6 Obs! Elvor och Janne besöker
Falkagårdskyrkan i Vinninga >> för möten om Ändens Tid Sönd 5/6 Kl 10:00 och Kl 13:00 - Alla hjärtligt välkomna!
--- 6/6 - Vad roligt att det kom så mycket folk på mötena i Vinninga trots värmen. Ett hjärtligt tack till församlingen för det
fina arrangemanget.

P.g.a. av utlandsresa så kunde jag inte vara där – men jag hade bra gärna velat!
Mina föräldrar och några andra syskon i Herren åkte dit och rapporterade om fantastisk undervisning!
Elvor berättade för mig att de tyvärr hade krånglat med deras egen inspelning (de brukar ju lägga ut på
nätet)... så jag gick till Falkagårdskyrkans hemsida för att se om jag kunde lyssna till undervisningen där,
eftersom jag har sett att de lägger ut sina möten att lyssna till. Till min förvåning och STORA besvikelse så
fanns inte Elvor och Jannes undervisning med... däremot kan man lyssna till:
http://www.falkagardskyrkan.se/sida2.php?select=meny2 - Lyssna till ordet
2011-06-05
Maj-Britt Johansson Bibelstafetten
Sång av Maggan och Jenny
Att den, enligt mina föräldrar, raka och mycket informerande undervisningen inte lades ut på deras hemsida
är ju en gåta... Vågar man inte stå för Sanningen?
Denna församling var med som arrangör av Edsväraveckans tältmöte i somras dit man hade kallat en ”Katolikbefrämjare” att medverka flera kvällar; Carl-Olof Hultby, representant för Östanbäcks kloster – Enhetens
Kyrka... Trots information och varningar om Hultbys promotande av Ekumenik och Katolicism kvarstod
inbjudan till denne talare. Där talade han om att ”vara ett”...att umgås med andra samfund och andra
religioner... och sa bl.a. ”om du gillar gränser ska du inte ta Jesus”... Som om Jesus inte har gränser?
Att vara delaktiga i att bjuda in en Katolik-befrämjare går visst an, men vågar man inte låta Elvor & Jannes
oerhört viktiga budskap spridas på hemsidan?!

6) Rune Hjelm & Ulla Welén - Präster i Skara stift
http://web.comhem.se/kristenhomo/Kalinarna%20051109.htm - Svenska kyrkan har beslutat om en officiell ordning för välsignelse av
registrerade partnerskap och infört detta i Kyrkoordningen.
Vi, präster i denna kyrka, som undertecknat denna deklaration anser att detta beslut står i strid med den ordning för samliv och
äktenskap, som Gud genom sitt ord uppenbarat för oss och som definieras som en relation mellan en man och en kvinna. Guds ord
tillåter oss inte att välsigna någon annan slags parrelation.
Vi är som präster bundna av de löften till trohet mot den Heliga Skrift och kyrkans bekännelse som vi avgav vid vår prästvigning och vi
tar därför helt avstånd från den beslutade ordningen och vill på detta sätt göra det allmänt känt.
Präster på listan 2005-11-10

Rune Hjelm
Ulla Welén

Ryds församling
Skara
Mycket välsignat att läsa!
Tibro församling
Skara
Må Gud välsigna dem för denna ståndpunkt!
Och må Han bistå med kraft och mod att stå fasta, nu när det blåser nya vindar...
samt ge dem insikt om andra villoläror och våga ta avstånd även från det!
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=283484 - Alla präster ska ha vigselbehörighet
Ska man tolka detta som om de nu försöker "tvinga" alla att viga???
Så uppfattar i alla fall jag det som... i vårt ”kristna” Sverige... Bedrövligt!
http://frimodigkyrka.se/ - Frimodig kyrka - det verkliga alternativet
Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan. Det betyder att vi ställer upp i kyrkovalet. Frimodig kyrka önskar att
Svenska kyrkan skall bli en frimodig kyrka som har Jesus i centrum i allt arbete och i alla beslut. Detta visar sig i: kärlek och trohet till
Bibeln, omsorg och öppenhet mot alla människor, ansvarstagande för skapelsen, en iver att föra allt fler till en levande relation med
Jesus Kristus.

http://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningar-mainmenu-214/skara-stift-193/144-styrelse-skara.html

- Styrelse - Skara stiftsavdelnings styrelse ser ut som följer:

Ersättare:
•Rune Hjelm, Skövde, rune.hjelm@spray.se
•Peter Artman, Herrljunga, a.p.artman@telia.com
http://www.skarastiftshistoriska.nu/Medlemsblad1101.pdf - Skara stiftshistoriska sällskap - Medlemsblad 2011:1 - Årgång 19
UNG GUDSTJÄNST
Vi kom att kalla formen för ”Ung Gudstjänst” eftersom den i första hand vände sig till unga människor och leddes av unga människor.
Målet var att nå unga människor för Jesus Kristus också i gudstjänstens form. Vi delade upp oss i tre olika grupper i förberedelsearbetet:
En för gudstjänstens utformning, en temagrupp, som hade som uppgift att utforma predikan, förbön etc., samt en PRgrupp.
Viss inspiration till denna modell hade undertecknad fått från gudstjänsterna i S:t Mikaelskyrkan i Uppsala under ledning av
domkyrkokomminister Fredrik Sidwall. Alltsammans var ett utflöde ur Kyrklig förnyelses program för Svenska kyrkan.
Vi planerade för en ”Ung gudstjänst” i terminen med början i oktober månad 1968. Efter gudstjänsterna var det öppet hus och fika. Vi
började alternera mellan Sjöbo och Byttorp där det också fanns en kyrkans ungdomsgård. Dessa ungdomsgudstjänster väckte stor
uppmärksamhet både i kyrkliga kretsar inom Skara stift, men också i massmedia. Många av de ungdomar som kom med i detta arbete
blev senare präster och aktiva lekmän i Svenska Kyrkan. Bland de blivande prästerna kan nämnas: Johnny Hagberg, Rune Hjelm,
bröderna Bengt och Lars Johansson, Stefan Martinsson (nu präst i Rio De Janeiro), Curt Rydén, Anders Reinholdsson och Karin
Larsson, numera Gustavsson, diakon i Mariestad.
Jag blev också inbjuden att med ungdomar från Borås leda och predika i en ”Ung gudstjänst” i Skara domkyrka senvåren 1969 i
samband med stiftsungdomsmötet i Skara. Hela uppläggningen av gudstjänstarbetet presenterades i en artikel i Skara stifts julbok
1969 och påminner i sin uppläggning om det gudstjänstarbete som nu sker allmänt i våra församlingar.

Jag hittar inget mer om vare sig Rune eller Ulla och jag känner inte till dem – jag tillhör inte Svenska kyrkan!
.....................................................................................................
Angående ”40 dagar” & ”40 dagars fasta”...
... vilket ursprungligen kommer från Rick Warren – 40 dagar för att åstadkomma ”change”/”förändring”...
http://www.bed.nu/artikel.asp?id=350 - BED.NU - Fånga dagen! - Lou Engle 2007-05-24
eller se bifogad PDF #30 ”Fånga dagen - Lou Engle” ifall artikeln skulle försvinna!
...bön- och fasteperiod på 40 dagar.... Initiativet kommer från kristna i USA. = NARianer!!
40 dagar för 40 år Av Lou Engle

Det nämndes om Lou Engle i nyhetsbrevet: "Empowered 21" Med Bla U Ekman >> 10/4
Lou Engle – medgrundare av TheCall and Justice House of Prayer.
Lou Engle, grundare av ”TheCall and Justice House of Prayer”, som sponsrar evenemanget, tror att denna samling av böne-krigare
kommer att vara effektivare än hans senaste sju sådana evenemang, som började i Washington DC 2000. Den här är annorlunda,
förmodar han, på grund av de profetiska ord den har fått och på grund av betydelsen av datumet 07-07-07.
Han skriver: "År 1993 profeterade Bob Jones, ’The Houston Oilers skulle flytta till Nashville, och Nashville skulle bygga åt Gud ett
stadium. Och 100.000 människor, särskilt ungdomar, skulle samlas till en stor mobilisering av Guds armé.’ Med denna profetia i
praktiken, bad jag om att få hålla/anordna ”TheCall” i Titan Stadium i Nashville den 07-07-07."
Den Bob Jones som Engle citerar är samme Bob Jones som var en av de ökända Kansas City profeterna som blev till skandal för att han
använde sin så kallade profetiska gåva som ett knep för att få kvinnor att KLÄ för sitt nöje. En annan av de Kansas City Profeterna, Paul
Cain, var utsatt för homosexuellt beteende och det var den sista droppen som knuffade dem alla i bakgrunden för det senaste
decenniet. Nu verkar det som om, under ledningen av den framlidne John Wimber:s före detta kompanjon C. Peter Wagner, de alla
har kopplats samman i fortfarande hopp om en manifestation av vad de kallar den "New Breed" (”Nya Avkomman”) av profeter som
skall vara den efterlängtade "Joel’s Army” (”Joels Arme”) som kommer att ta nationerna för Kristus och härska och regera utan att
behöva Has synliga återkomst.

Lou Engle är definitivt en NAR-anhängare och promotare av Dominionism/Herraväldeslära!
.....................................................................................................
ANGÅENDE ARTIKELSERIEN OM ”SJU OMRÅDEN” I VÄRLDEN IDAG:
http://vemtanderstjarnorna.blogspot.com/2011/09/inleder-idag-artikelserie-om-kristet.html - Fredagen den 30:e september 2011

Inleder idag artikelserie om kristet inflytande i samhället
Då gick vi då igång idag! För några veckor sedan fick jag en förfrågan från tidningen Världen Idag om att skriva en artikelserie om
sju områden som fungerar som grundpelare för varje samhälle. Dessa är: politik och offentlig förvaltning, utbildning, massmedia,
kultur och underhållning, religion, familjen, samt affärsvärlden.
Efter att vi diskuterat fram ett hållbart tidsschema tackade jag ja till projektet. Det innebär att jag får lägga tillbaka en bokidé som

jag skrivit en liten bit på fick återvända till översta byrålådan ett tag till, men upplägget var så intressant att jag hade svårt att
tacka nej till förfrågan. Idag inleddes serien med en introduktionsartikel om grunden för ett aktivt kristet samhällsinflytande. I
likhet med Dagen finns kulturartiklarna enbart tillgängliga på nätet för prenumeranter, så leta gärna reda på en papperstidning
och studera den första artikeln. Här ett kortare utdrag:
"Jesus är som alltid ett exempel för oss. Istället för att stanna i Faderns och vänners gemenskap sökte han sig ständigt till offentliga
mötesplatser för att finna och upprätta de marginaliserade. Men han var lika inriktad på att möta och förvandla personer med
inflytande i samhället.
Ett talande exempel är när Jesus vandrar in i staden Jeriko. Han möter först den blinde tiggaren Bartimeus, som blir helad och får
ett nytt liv. Därefter går Jesus hem till Sackeus, en välbärgad man med en till synes dubiös affärsmoral. Både Sackeus och
Bartimeus var syndare. Men det var bara när Jesus gick för att omvända Sackeus som kritiken kom. Genom att förvandla en
korrupt man en hederlig och utgivande person kunde Jesus dock förändra den ekonomiska situationen i hela Jeriko. Bartimeus
kom måhända till himlen, men han påverkade inte sin stad. Om vi vill gå Jesu väg, behöver vi sträva efter att påverka samhället
omkring oss." HUR KAN MAN SKRIVA NÅGOT SÅDANT??
HUR VET VI ATT INTE BARTIMEUS KOM ATT PÅVERKA SIN FAMILJ OCH VÄNNER RUNT OMKRING SIG? EN BLIND SOM FICK SIN
SYN TILLBAKA? JAG ÄR ÖVERTYGAD OM ATT HAN VITTNADE FÖR ALLA SOM KOM I HANS VÄG – TILL ALLA SOM HAN ”SÅG”!!!
JAG TROR, ÄR ÖVERTYGAD OM, ATT DENNE FATTIGE F.D. BLINDE MAN PÅVERKADE SAMHÄLLET MER ÄN VAD ”NARianerna”
KAN TÄNKA SIG! I DERAS ÖGON ÄR DET PENGAR OCH MAKT SOM GÄLLER...I GUDS ÖGON ÄR ETT VILLIGT VITTNE MER ÄN NOG!
OM VI VILL GÅ JESU VÄG SÅ GÅR VI TILL ”INDIVIDEN” – PRECIS SOM JESUS GJORDE MED BARTIMEUS!
Själv gick jag igång med stor inspiration när jag började jobba med det här projektet, och jag tror att det här kan bli en riktigt
givande artikelserie! Såväl för mig som håller i pennan som för dem som läser artiklarna. Nästnästa onsdag kommer texten om den
första pelaren, som ska handla om varför kristna bör sträva efter att påverka politiken. Jag kan tänka mig att vissa
sekulärhumanister kommer att oja sig över resonemanget, men det kanske mest tyder på att ämnet är viktigt som aldrig förr.
Upplagd av Per Ewert
Det är en del bra fakta som framkommer i artiklarna… men
För att läsa några av artiklarna se bifogade PDF:
låt oss inte duperas – VI VET JU varifrån detta kommer!
#31 Samhällets Sju Grundpelare – Världen Idag_30 sept 2011
Antingen är skribenten mycket okunnig om NAR och de
#32 Pelare 1(7) – Politik – Världen Idag_12 okt 2011
”7 Bergen”... eller så är det medvetet som han skriver
#33 Pelare 2(7) – Utbildning – Världen Idag_26 okt 2011
liksom ”oskyldigt” för att läsaren inte ska ifrågasätta ...
#34 Pelarprofilen – Utbildning – Världen Idag_Fre 28 okt 2011
#35 Pelare 3(7) – Massmedia – Världen Idag_9 november 2011
#36 Pelarprofilen – Massmedia – Göran Skytte_V.I._11 nov 2011 Varför väljer man en RKK-promotare som ”Pelarprofil” ?

Här kommer lite utdrag från ovanstående artiklar – jag måste kommentera lite...
PDF #31 - SAMHÄLLETS SJU GRUNDPELARE - Här ska kyrkan vara salt och ljus
”Det allra främsta skälet att gå ut på torget torde ändå vara: att Gud själv gjorde det.”
Denna artikel kommer att argumentera för att kristna aktivt bör söka vägar för att forma vårt samhälle.
Modellen med dessa sju områden föddes 1975. Loren Cunningham och Bill Bright, grundare av Ungdom med uppgift respektive
Campus crusade möttes då för att dela ett budskap som båda sade sig ha fått från Gud. Vid samma tid fick även apologeten Francis
Schaeffer samma tilltal. Budskapet handlade om hur Västerlandet erövrats av en sekulariserad agenda. Det var nu tid för Guds folk att
börja upprätta de områden där bibliska principer gått förlorade. Bilden de använde pekade på sju samhälleliga ”berg” i stort behov av
tydlig kristen påverkan. Ett liknande budskap har på senare år även förmedlats av den asiatiske förkunnaren Kong Hee, då i form av
sju pelare. Det är också denna modell som kommer att användas i denna artikelserie.
Francis A. Schaeffer: http://sv.wikipedia.org/wiki/Francis_A._Schaeffer
Kong Hee: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=217455 - Hee tar timeout - kyrkan misstänks för förskingring
De försökte väl göra som
Församlingen lovar vidta nödvändiga åtgärder Publicerad: 2010-06-30
Dr. Bill Winston
Det är i dagsläget inte klart i detalj vad det är som kyrkans företrädare misstänks ha gjort. Polisen och Departementet
http://www.billwinston.org/history/
för finansiella affärer talade om "pengatransaktioner mellan flera personer och företag som på olika sätt kunnat
som köpte ett helt köpcentra!
kopplas till kyrkan". Det handlar alltså inte bara om kyrkans egen välgörenhetsverksamhet.
(Se ovan) Detta är en del i
I mars ifrågasattes City Harvests Church när de köpte in sig i det enorma köpcentret Suntec City Mall.
7 Bergstrategin!
Den 45-årige Kong Hee är antagligen mest känd bland svenska kristna som återkommande talare på

Europakonferensen, Livets ords stora årliga arrangemang. Kong Hees församling uppges ha 33 000 medlemmar och
vara den största i Singapore.
Målet är inte att kyrkan ska ta över statens domäner; det vore att kraftigt reducera kyrkans funktion som Kristi kropp. Historien har
heller inget lockande facit från när kyrkan (intressant val att skriva ”kyrkan” när man syftar till RKK - Romerska Katolska Kyrkan)...det
är visserligen vad de säger om sig själva – men mycket oroligt när man hör ”evangelikaler” skriva det också!) har försökt bli en politisk
maktspelare bland andra. Målet är i stället att låta väletablerade bibliska principer genomsyra hela samhället och dess olika
byggarbetare.
Egenvärdet ligger därför inte i att slussa fram kristna till höga positioner. Det avgörande är med vilket syfte vi söker inflytande.
Ligger fokus på en egen karriär, eller är vår djupaste längtan att formas till Kristi avbild och verka för ett samhälle där Guds sanning,
ödmjukhet och rättfärdighet får bygga de sju pelarna?

Min första tanke är: ”denne skribent är totalt ignorant om NARs agenda och mål” eller så är han så involverad och gör
allt för att ”baka in det i fin förpackning”... för visst låter mycket i artikeln ”bra”...
Vill poängtera:
För Peter Wagner och hans NAR-apostlar med ”förvandlingsagenter” så handlar det inte om att ”gå ut på torget”!
Från PDF #40 ”Det Semantiska Bedrägeriet av Förändringsagentverksamhet” – Os Hillman säger:
...[A]tt göra fler konverteringar kommer inte nödvändigtvis att förändra kulturen. Det är viktigt att ha konverteringar,
men det är viktigare att de som är konverterade arbetar på toppen av kulturbergen från en biblisk världsbild....
Ju mer gudfruktig förändringsagenten på toppen [av berget] är, desto mer rättfärdig kommer kulturen att bli.
Det spelar ingen roll om majoriteten av kulturen består av kristna.
Det enda som betyder något är vem som har störst inflytande över det kulturella berget.
PDF #32 PELARE 1(7) – POLITIK – Kyrkan behöver vara en profetisk röst mot orättfärdighet i samhället
När de rättfärdiga får makten gläder sig ett folk; men när den ogudaktige regerar, suckar folket. Ords. 29:2
”Kyrkan å sin sida har som huvuduppdrag att förkunna och förvalta evangeliet om Jesus Kristus. Därför bör den aldrig sänka sig till att
bli en gren av den världsliga partipolitiken.
Den som vill verka för ett rättfärdigt samhälle måste därför ibland agera. Detta kan ske på flera sätt.
Att värdera vilken politisk ideologi som bäst överensstämmer med en biblisk världsbild, gå med i ett parti och söka bli invald i en politisk
församling, är en väg för att kunna utbreda Guds rike i samhället. Finns det fler vägar? Att Proklamera Evangelium ÄR Vägen!!
Men det är långt ifrån den enda. Varje lobbyist vet att politiker inte fattar sina beslut i ett tomrum. Lagstiftaren tar hjälp av politiska
tjänstemän och anställda i offentlig förvaltning.
Och alla lyssnar de till ämnesexperter och opinionsbildare. Som kristna har vi all anledning att söka påverka en eller flera av dessa
kategorier, i syfte att förändra orätta lagar, men också att bevara rättfärdiga lagar som hotar att kullkastas.
För den soM inte vågar hoppas på förändring, kan vi påminna oss att politiken är de små stegens konst. William Wilberforce kämpade
mot slavhandeln i det brittiska parlamentet i 26 år innan han vann slutlig framgång.
Ensam är inte stark, framför allt inte på detta område. Att gå med i någon kristen samhällspåverkande organisation är därför ett bra
sätt att ställa sig tillsammans med andra och öka möjligheten att påverka.
Men uppdraget är också individuellt.
PDF #33 PELARE 2(7) - UTBILDNING
Grundbulten i uppdraget att göra människor till lärjungar
”Den kultur som formar ett lands utbildningsväsende kommer efter en generation att ha format hela nationen.”
Och idag är de flesta Bibelskolor tyvärr smittade med liberalateologi där man ifrågasätter Bibelns trovärdighet!
PDF #34 Pelarprofilen – UTBILDNING - Kallad till mer än matematik - Världen Idag - Fre 28 okt 2011
”Vetskap är för mig att återupptäcka Guds skapelse, och att försöka förstå hur han gjorde.
Vetenskap och tro är inga oföreniga storheter för Ola Hössjer; som menar att ”allt som är sant tål att prövas”.
På senare år har församlingen blivit min familj. Här har jag bönegemenskap och här ör jag med och leder Alphakursen.
PDF #35 PELARE 3(7) – MASSMEDIA – Det finns ett enormt behov av en motkraft till massmedia
”Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar
frälsning och säger till Sion: ”Din Gud är konung”!” Jes 32:7
I en tid när medias makt ökat, och där journalistkårens politiska åsikter skiljer sig från den övriga befolkningen blir resultatet att
medierna långsamt puffar både politiken och befolkningen, i samma sekulära riktning.
Massmedia kallades tidigare för ”tredje statsmakten”. Men eftersom medierna i dag kommit att sätta allt mer av den politiska
agendan, har begreppet i stort sett avskaffats. Forskare talar i dag istället om politikens tilltagande medialisering, där fokus hamnar
alltmer på sensationsartade händelser, snarare än på mer analyserande rapportering. De krafter som styr ett lands massmedier äger i
dag en helt central påverkan på politiska beslut, men också på individers tankemönster. Här finns ett enormt behov av en motkraft.
Journalistiken har en viktig roll i att avslöja orättfärdighet men också att uppmärksamma godhet.
Helt riktigt! Man har ju i många år undrat VARFÖR ”Kristen Media” inte har avslöjat orättfärdigheterna som bl.a. RKK står för?!!! Man
kan ju också undra VARFÖR de försöker puffa mot Rom med alla ”positiva” artiklar om de skriver om Katolicismen... Man kan ju undra
VEM ”Kristen Media” verkligen tjänar...?
Vi bör även använda vår demokratiska möjlighet att både berömma bre medieinnehåll, och aktivt protestera när medier förmedlar ett
lögnaktigt eller destruktivt innehåll. Som aktiva kunder påverkar vi de som trycks och sänds.

Alla mediearbetare är dock inte kallade till kristna medier. På varje tidning, tv-station eller annat medieföretag bildas en viss kultur som
färgar det material som produceras. Här finns ett angeläget uppdrag att vara Guds ljus och salt. När många överlåtna kristna fungerar
som yrkesskickliga journalister, fotografer och andra mediearbetare kan de tillsammans förändra agendan på landets redaktioner.
Det finns en väg bort från ytlighet, drev och konflikter, och mot sanning, rättfärdighet och försoning. Med den typen av ledstjärnor kan
vi tillsammans förändra Sveriges medielandskap, och därmed även hela samhället.
VAD HJÄLPER DET OM JOURNALISTEN ÄR KRISTEN, OM REDAKTÖREN & ANSVARIG UTGIVARE INTE ÄR DET?
DÅ FÅR JOURNALISTEN INTE SKRIVA ”VAD SOM HELST” – DÅ RYKER NOG JOBBET!!!
Vad som är effektivt är när en överlåten kristen lever enligt Bibeln inför sina arbetkamrater, vittnar och förmedlar Kristi
Evangelium – som ÄR Guds kraft till Frälsning! Som inte gör Vägen bredare än vad den är – utan som gör att individer inser att de
måste välja, att de inte kan vandra på två vägar...
PDF #36 Pelarprofilen – MASSMEDIA – Jesu återuppståndelse i svensk massmedia – Världen Idag – fre 11 nov 2011
Journalisten och författaren Göran Skytte om: Jesu återuppståndelse i svensk massmedia
Det fanns en tid när Gud var död i svenska medier. Det var då, i början av 70-talet, som Göran Skytte påbörjade sin framgångsrika
journalistkarriär. Under 90-talet återuppstod Gud i media menar Skytte, som vid samma tid började sin egen resa mot en tro.
Att han skulle kommunicera via media växte fram som en självklarhet.
– Men jag kunde aldrig drömma om att jag skulle bli kristen förkunnare.
Idag är han välkänd i kyrkliga kretsar efter att bland annat ha skrivit böckerna Omvänd och tillsammans med prästen Bo Brander Ett år
med Jesus, och dessutom ha rest runt i många församlingar och hållit föredrag.
Samtidigt tycker han att det klagas lite väl mycket ibland kristna kretsar, både vad gäller att kristna granskas och när man ropar efter
fler kristna mediaröster. – Vill man synas får man acceptera att bli synad.
Upplevde du att bilden av dig i mediekretsar förändrades efter att det blev känt att du blivit kristen?
– Ja, men det var naturligt för jag blev en annan, jag förvandlades från okristen till kristen, det är klart att det syntes.
AV ALLA ATT VÄLJA MELLAN SÅ VÄLJER VÄRLDEN IDAG EN ”KATOLIK PROMOTARE” NÄR DE SKA BESKRIVA PELARPROFILEN FÖR
MASSMEDIA!!! DETTA ÄR JU I SIG ETT STORT AVSLÖJANDE – VÄRLDEN IDAG SJÄLVA BLANDAR IN RKK SOM OM DE VORE ”KRISTNA”...
MEN RKK HAR ETT ANNAT EVANGELIUM OCH DET MÅSTE VI VÅGA TALA OM!

Jag skrev om Göran Skytte förra året: Rapporter från sommarens konferenser >> 23/7
JAG VARNAR FÖR DENNA ARTIKELSERIE SOM SPRIDER NAR-STRATEGI I VÄRLDEN IDAG! DU SOM LÄSER – VAR PÅ DIN VAKT!

.....................................................................................................
I Elvor och Jannes artikel ovan läste vi om Rick Perry...
http://www.truereformation.net/2011/09/01/latter-rain-kingdom-now-grunden/ - LATTER RAIN – KINGDOM NOW = OGRÄSET

I artikeln från USA så menar man att politikern Rick Perry skulle ha samröre med NAR och vara deras redskap
att inta deras ”Berg Goverment”.
Här är ett utdrag med översättning av e-mail från Andrew Strom den 26 augusti, 2011 som handlar om Rick Perry:
USA POLITICS, RICK PERRY & the N.A.R.
-by Andrew Strom.
USA POLITIK, Rick Perry & N.A.R.
-av Andrew Strom.
--"Now, another Christian voice has risen, and as 'the savior of our country', Rick Perry, the Governor of Texas. We have
heard from media reports that he has aligned himself with a group known as the "New Apostolic Reformation" which
has been compared to the "Kingdom Now"... the "Reconstruction/Kingdom Dominionists" movements. In trying to
ascertain the validity of this movement (actually a "doctrine", I believe), we have found an extremely troubling trend
toward acceptance of the belief that God will restore America THROUGH a Christian political movement--ie. man's
efforts.
"Nu har en annan kristen röst trätt fram, och som "vårt lands frälsare", Rick Perry, guvernören i Texas. Vi har hört
rapporter i media om att han har lierat sig med en grupp som kallas "Nya Apostoliska Reformationen" som har
jämförts med ”Kingdom Now” (Kungadömet Nu”) ... "Reconstruction/Kingdom Dominionists" ("Rekonstruktion/
Kungadöme Herraväldeslära") rörelserna. I försöket att försäkra oss om giltigheten av denna rörelse (egentligen en
"doktrin", tror jag), så har vi funnit en mycket oroande trend mot att acceptera tron att Gud kommer att återställa
Amerika GENOM en kristen politisk rörelse – d.v.s. människans ansträngningar.
"This sounds like to us exactly what Satan has devised and not in any way resembling our Holy Father's plan for
redemption of His people in HIS KINGDOM IN HEAVEN. This human ordained plan for redemption of our country

smacks of pride, arrogance and greed without even a hint of godliness. It sounds like a plan to establish a theocracy
though it will not be called a theocracy... I ran across an internet article/blog authored by Dr. Orrel Steincamp (and
another by Ken Silva) called "The Coalescing of the Christian Right with Apostolic Dominionism". This sounds like just
what my husband and I had feared would transpire, but we aren't acquainted with these authors. We would greatly
appreciate your prayerful consideration of this movement in order to give us more light and clarity on the subject."
"Det låter för oss exakt vad Satan har hittat på och som inte på något sätt liknar vår Helige Faders plan för
förlossning/försoning av Sitt folk i HANS RIKE I HIMLEN. Denna av människan föreskrivna plan för försoning för vårt
land luktar stolthet, arrogans och girighet utan minsta antydan till gudsfruktighet. Det låter som en plan för att
upprätta en teokrati även om det inte kommer att kallas en teokrati ... Jag kom över en internet artikel/blogg skriven
av Dr. Orrel Steincamp (och en annan av Ken Silva) kallad "Sammansmältningen av den Kristna Högern med Apostoliskt
Herravälde". Detta låter som precis vad jag och min man hade fruktat skulle hända, men vi är inte bekanta med dessa
författare. Vi skulle i hög grad uppskatta ditt fromma övervägande av denna rörelse för att ge oss mer ljus och klarhet i
ämnet."
ANDREW REPLIES: I will only be brief, because I'm sure others will have insights to share. But let me start by saying I am
totally opposed to the so-called “New Apostolic Reformation” – since I believe it is neither “apostolic” nor any kind of
real ‘reformation’ at all. It is essentially just another type of “hierarchy” trying to impose itself over the church – made
up (mostly) of presumptuous men with business cards displaying the word “apostle”. These are the same guys who got
up on stage to endorse Todd Bentley at the Lakeland revival just before the whole thing collapsed. God gave them a
public spanking then for their "apostolic" proclamations, but it looks like they are coming back for more. Once was not
enough. This "2nd spanking" is now underway and is all over the media. God is yet again showing that these are no
"apostles" of His. Rick Perry - if he knows what is good for him - will distance himself from these guys at the speed of
light. But already they may have cost him the Presidency.
ANDREW SVARAR: Jag kommer bara att vara kort, eftersom jag är säker på att andra kommer att ha insikter att dela.
Men låt mig börja med att säga jag är helt emot den så kallade "Nya Apostoliska Reformationen" - eftersom jag tror
att den varken är "apostolisk" eller någon form av verklig "reformation" alls. Det är i grunden bara en annan typ av
"hierarki" som försöker påtvinga sig själv över kyrkan - som består (mestadels) av arroganta män med visitkort som
visar ordet "apostel". Det är samma killar som klev upp på scenen för att godkänna (Apostolic Alignment) Todd
Bentley vid Lakeland väckelsen precis innan det hela kollapsade. Gud gav dem då en offentlig smiskning för deras
"apostoliska" proklamationer, men det verkar som om de kommer tillbaka för mer. En gång räckte inte. Denna "2a
smiskning" är på gång och är överallt i media. Gud visar ännu en gång att dessa inte är Hans "apostlar". Rick Perry om han vet vad som är bra för honom - kommer att ta avstånd från dessa killar med ljusets hastighet. Men de kan
redan de ha kostat honom presidentskapet.
Varje gång jag läser denna Bibelvers så tänker jag på ovan ”Apostoliska Alignment” http://www.youtube.com/watch?v=pqaoskr5wlc
”Som att binda fast stenen vid slungan är det att ge en dåre ära.” Ordspråksboken 26:8 (Folkbibeln)
“As he that bindeth a stone in a sling, so is he that giveth honour to a fool.” (KJV)
Dr. Orrel Steinkemp har skrivit massor av artiklar som finns på webbsidan ”Deception In The Church” (Villfarelse i
Kyrkan) och är därmed – i mina ögon – en ”trustworthy” (trovärdig) källa!
Här är tydligen ett arkiv med hans artiklar:
http://www.deceptioninthechurch.com/plumblinearchive.html

- The Plumbline Newsletter Archive by Orrel Steinkamp
Nyhetsbrevet Lodlinjen Arkiv av Orrel Steinkamp

Här är länkar till artikeln (på engelska!) som nämns ovan:
http://www.letusreason.org/current105.htm - The Coalescing Of The Christian Right With Apostolic Dominionism
By Orrel Steinkamp
http://www.deceptioninthechurch.com/orrel41.pdf - Does Joel Osteen Speak For Evangelicals?
Also featuring: The Coalescing Of The Christian Right With Apostolic Dominionism by Dr. Orrel Steinkamp,
The Plumbline, Volume 15, No.3, May/June 2010

Den 4 oktober när jag körde bil i Michigan, USA, så lyssnade jag till en intressant intervju med Peter Wagner!
NPR (National Public Radio) http://www.npr.org/2011/10/03/140946482/apostolic-leader-weighs-religions-role-in-politics Lyssna eller Läs!
Eller se bifogad PDF # 37 ”NPR - Radio Intervju with C. Peter Wagner” för hela intervjun - engelska...

Intervju citat från NPR http://www.npr.org/templates/transcript/transcript.php?storyId=140946482
GROSS: My guest is C. Peter Wagner, a leading apostle in The New Apostolic Reformation, a Christian movement that wants dominion
over politics, business, education and the arts. Some people interpret that as theocracy. Wagner says the NAR just wants to work within
our democracy to bring the kingdom of heaven to government and society. Several apostles and prophets helped organize or appeared
on stage at Rick Perry's August prayer rally.
GROSS: Min gäst är C. Peter Wagner, en ledande apostel i The New Apostolic Reformation (Den Nya Apostoliska Reformationen), en
Kristen rörelse som vill ha herravälde över politik, företag/näringsliv, utbildning och konst. Vissa människor tolkar det som teokrati.
Wagner säger att NAR bara vill arbeta inom vår demokrati för frambära himmelriket till regeringen och samhället. Flera apostlar och
profeter hjälpte till att organisera eller framträdde på scenen vid Rick Perrys böne-massmöte/ demonstration i augusti.
On October 3rd, there's going to be a rally in Washington, D.C., and this is being organized - and, again, correct me if I'm wrong - by
John Benefiel, who's the head of the Heartland Apostolic Reformation Network and Cindy Jacobs, who is a prophet and president of the
missionary training group Generals International. And this is supposed to - it's called 40 Days of Light Over Washington. And the website
says, "The purpose of this siege is to change the atmosphere over the city of Washington, D.C. through our worship, preparing the way
for our legislators to function on a different playing field as we release 40 days of light over the city."
Den 3 oktober, kommer det att bli ett massmöte/demonstration i Washington, DC, och detta arrangeras - och, återigen, rätta mig om
jag har fel - av John Benefiel, som är chef för the Heartland Apostolic Reformation Network (Heartland Apostoliska
Reformationsnätverket) och Cindy Jacobs, som är en profet och ordförande för missionärsträningsgruppen Generals International
(Internationella Generaler). Och detta är tänkt att - det kallas 40 Days of Light Over Washington (40 dagar av Ljus över Washington).
Och hemsidan säger, "Syftet med denna belägring är att förändra atmosfären över staden Washington, D.C. genom vår tillbedjan,
bereda vägen för våra lagstiftare att fungera på en annan spelplan när vi förlöser 40 dagar av ljus över staden."
And the picture for this rally is of the Capitol with a cross on top of it, like an illuminated cross. So how much do you know about this
rally?
Och bilden för detta massmöte är på Kapitolium (parlamentsbyggnaden) med ett kors på toppen av det, som ett illuminerat/ upplyst
kors. Hur mycket vet du om det här massmötet?
WAGNER: Well, I must say that both John Benefiel and Cindy Jacobs are very close to me. They're both aligned apostolically with me. So
I am part of what they do, and they're part of what I do. I have not been part of the development of these 40 Days Over D.C., but
because I'm so close to Cindy and John, I have given my tacit affirmation to what they're doing, and I still do that. I happen to know the
artist who drew that picture, and I'm not sure that that might not be interpreted as a theocracy.
WAGNER: Tja, jag måste säga att både John Benefiel och Cindy Jacobs står mig mycket nära. De är båda apostoliskt lierade/i linje med
mig. Så jag är en del av vad de gör, och de är en del av vad jag gör. Jag har inte varit en del i utvecklingen av dessa 40 Dagar Över D.C.,
men eftersom jag står så nära Cindy och John, så har jag gett min outtalade/tysta bekräftelse till vad de gör, och jag gör det
fortfarande. Jag råkar känna konstnären som ritade den bilden, och jag är inte säker på att det inte kan tolkas som en teokrati.
GROSS: Yeah. Well, you know, it would be easy to see it that way, because you've got...
GROSS: Jaaa. Tja, du vet, det skulle vara lätt att se det på det sättet, eftersom du har fått ...
WAGNER: I know it.
WAGNER: Jag vet det.
GROSS: ...this image of a cross kind of imposed on our nation's Capitol building.
GROSS: ... denna bild av ett kors på sätt och vis påtvingad på vår nations Kapitolium (parlaments) byggnad.
WAGNER: I really - I think that was probably a mistake.
Wagner: Jag verkligen - jag tror att det var nog ett misstag.
GROSS: Mm-hmm.
GROSS: Mm-hmm.
WAGNER: I think that the message that the artist intended to convey was that the kingdom-minded people would have a lot of influence
in the Capitol, but I don't believe our Capitol ever wants a cross on top of it, because that would be a sign of a theocracy.
WAGNER: Jag tror att det budskap som konstnären avsåg att förmedla var att riket-sinnade människor skulle ha ett stort inflytande på
Kapitolium (parlamentsbyggnaden), men jag tror inte vår Kapitolium (parlamentsbyggnaden) någonsin vill ha ett kors på toppen av det,
eftersom det skulle vara ett tecken på en teokrati.

Otroligt att han är så ”feg” och inte vågar stå för vad de verkligen avser!!
--GROSS: So you don't believe in the Rapture and the tribulations.
GROSS: Så du tror inte på uppryckandet och vedermödorna.
WAGNER: I used to. WAGNER: Jag brukade.
GROSS: But now? Men nu?
WAGNER: But I don't - I don't see how it fits now into what God is showing us. That's a good question, incidentally. And so I don't - no, I
don't believe in that.

WAGNER: Men jag vet inte - jag kan inte se hur det nu passar i vad Gud visar oss. Det är en bra fråga, för resten. Och så jag vet inte nej, tror jag inte på det.
GUD VISAR INGET NYTT – INGET ANNAT ÄN VAD SOM REDAN STÅR I BIBELN!!!
Nedan bild hämtad från:
http://slaughteringthesheep.wordpress.com/2011/10/07/the-dominion-mandate/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Detta är bilden som tas upp i denna intervju!
FÖR DIG SOM KAN ENGELSKA:
TA DIG TID ATT LYSSNA PÅ (ELLER LÄS) HELA
INTERVJUN FRÅN NPR – KLART INTRESSANT!
SE LÄNKEN OVAN...

Här finns andra bilder: http://centruth.com/dc40/
http://www.dc40.net/ - 40 Days of Light Over Washington

40 Dagar av Ljus över Washington

RELEASING THE LIGHT AND SOUND OF ETERNAL WORSHIP OVER THE DISTRICT OF CHRIST
FÖRLÖSA LJUSET OCH LJUDET AV EVIG TILLBEDJAN ÖVER KRISTI DISTRIKT

(D.C. = de “leker” med ord = District of Columbus blir District of Christ)
On this website you see several terms - DC40, Forty Days over DC, and 51 Days,
with eleven days in Philadelphia.
På den här webbplatsen kan du se flera termer - DC40, Fyrtio Dagar över DC och 51 Dagar,
med elva dagar i Philadelphia.
These names are all referencing portions of the same initiative.
This is a prophetic journey, and the initiative has grown (and is still growing) thus the reason for the number of names - just like Father,
Son, and Holy Spirit, but they are still one God.
Dessa namn refererar alla till delar av samma initiativ.
Detta är en profetisk resa, och initiativet har vuxit (och växer fortfarande) därav anledningen till antalet namn - precis
som Fader, Son och Helige Ande, men de är fortfarande en Gud.
If you’re interested in the history of how this journey has evolved,
click here.
Om du är intresserad av historien om hur den här resan har utvecklats,
klicka här.
http://nvtn.org/VOZ_A_LAS_NACIONES/Art_page.html - NVTV = NETWORK VOICE TO THE NATIONS NÄTVERKSRÖST TILL NATIONERNA
For all who contribute fifty-one dollars (a dollar for each day) or more, we will send you this (8.5"x11")
signed prophetic image that reflects our assignment to change the sound of a nation.
För alla som bidrar med 51 dollar (en dollar för varje dag) eller mer, kommer vi att skicka er den här (8,5 "x11")
signerade profetiska bilden som speglar vårt uppdrag att förändra ljudet av en nation.

Prints of these images are available in two sizes:
Utskrifter av dessa bilder finns i två storlekar:
11 x 17 - $22 (ca 146:-) 8 1/2 x 11 - $12 (ca 80:-)
Larger prints are available upon special order
Större utskrifter kan fås på beställning

http://www.dc40.net/ -

skrolla ner och klicka på denna bild

för att se på deras video...

På samma sida kan man även ladda ner ”Declaration of Dependence Sneak Peek - Chapters 13-27” (från
www.DeclareYourDependence.com)
eller se bifogad PDF #38 ”Deklarera Ditt Beroende - 40 dagar över DC ” (engelska)

http://www.youtube.com/watch?v=wpde88j1ppY&feature=related - DC 40 - 51 Days of Reformation Intercession - 40 days over DC

DC 40 - 51 Dagar av Reformationsförbön - 40 dagar över DC
http://www.youtube.com/watch?v=Cei6xLcg74Y&feature=related - DC40 Visioncasting

DC40 Visionsformande
51 Days of Reformation Intercession 51 Dagar av Reformationsförbön
…a prayer guide for these 51 days: FIFTY-ONE DAYS “AS ONE” >>>
...en bönguide för dessa 51 dagar: FEMTIO-EN DAGAR ”SOM ETT”
PAGAN HIGH HOLY DAYS HEDNISKA STORA HELIGA DAGAR
TIMED EVENT GATE TIDSINSTÄLLD EVENEMANGSPORT
OCTOBER 31 – HALLOWS EVE HELGONA AFTON
NOVEMBER 1 – ALL SAINTS DAY ALLA HELGONS DAG
NOVEMBER 2 – DAY OF THE DEAD DE DÖDAS DAG

11 11 11 – 11 HOURS OF WORSHIP IN EVERY CAPITAL IN THE U.S.
Praying for Washington D.C.
FREQUENCY OF OXYGEN – EVERY HOUR ON THE HOUR
…The Frequency of Oxygen released in the sound of a bell, that we’ve made available
electronically for you to download on your iPhones and burn on CDs so that every hour on the hour for 51 days we can release the sound of
oxygen – the foundation of all life – into our nation again. It’s time for a fresh wind to blow across our land and we believe all these things, and
the technologies of the Lord, will be used as one as we pray for our nation to be totally transformed.

11 11 11 – 11 TIMMAR AV TILLBEDJAN I VARJE HUVUDSTAD I USA
Bedjande för Washington D.C.
SYRE FREKVENS – VARJE HEL TIMME
... Syre Frekvensen förlöst i ljudet av en ringklocka, som vi har gjort tillgänglig elektroniskt för er att ladda ner på era iPhones och bränna på cdskivor så att varje hel timme under 51 dagar så att vi kan förlösa ljudet av syre - grunden för allt liv - i vårt land igen. Det är dags för en ny vind att
blåsa över vårt land och vi tror att alla dessa saker, och Herrens teknologi, kommer att användas som ett när vi ber för vår nation att bli totalt
förändrad.
http://www.youtube.com/watch?v=MlJpdnfwlHQ – OXYGEN BELL 333

SYRE RINGKLOCKAN 333
Releasing Bell 333… The frequency of liberty… the “sound logo”… sound of unity…
download your sound… the sound of liberty
Förlös Ringklockan 333 ... Frihetsfrekvensen ... "ljud logon"... ljudet av enhet...
Ladda ner ditt ljud ... ljudet av frihet
Detta "Logo ljud"...medskapat av
David Van Koevering - Physicist, Inventor and Musicologist Fysiker, Uppfinnare och Musikforskare

Rena “papegojesnacket” som Elvor Ohlin säger!
Eller ska jag borde kanske säga ”papegojeljudet”....
http://www.youtube.com/watch?v=4N13kh0t_Mo&feature=related -

dc 40 1-1

http://www.youtube.com/watch?v=SOZUQ4FgUWk&feature=related - DC40-3
http://www.youtube.com/watch?v=_4BQUf3KieQ&feature=related - 40 over DC
http://www.youtube.com/watch?v=iWh1LOGj8JY&feature=related - how can we be involved

= 11 November, 2011
hur kan vi involvera oss

http://www.youtube.com/watch?v=ra9wDu8eWkQ&feature=related - RHR2-DC40

Jag antar att detta ska vara lovsång från en av
dessa dagar..????? Skrämmande i mina öron!!! De har affischerna i bakgrunden – som man kunde köpa ovan...
Åter igen; det är väl INGEN som undrar vart de fått dessa ”40 Dagar” ifrån?
Ingen mindre än Rick Warren – och hans ”Purpose-drivna strategier” ! http://www.saddlebackresources.com/Campaigns-C558.aspx
http://www.purposedrivenlife.com/en-US/AboutUs/AboutTheBook.htm - This long-anticipated book is the lifemessage of Rick Warren, founding pastor of Saddleback Church. Written in a captivating devotional style, the book is

divided into 40 short chapters that can be read as a daily devotional, studied by small groups, and used by churches
participating in the nationwide 40 Days of Purpose campaigns.
Denna efterlängtade bok är livs-budskapet från Rick Warren, grundande pastor i Saddleback Church. Skriven i en
fängslande hängiven stil, är boken indelad i 40 korta kapitel som kan läsas som en daglig andakt, studeras i små grupper
och användas av kyrkor som deltar i den rikstäckande 40 Days of Purpose (40 Dagar med Mening) kampanjer.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Purpose_Driven_Life

- The Purpose Driven Life

The book offers readers a 40-day personal spiritual journey,…
Boken ger läsaren en 40-dagars personlig andlig resa,…

Angående ”The Call 11 11 11 DC”...Än en gång annonserar Charisma Media om NARs aktiviteter...

Annonstexten ovan lyder:
AN IMPORTANT MESSAGE FROM THE PUBLISHERS OF
CHARISMA MinsitryToday SpiritLedWoman NewMan
The call
Kallelsen

REGISTER
REGISTRERA

MOBILIZE
MOBILISERA

Watch the new extended promo video
Se den nya utökade reklamvideon

ETT VIKTIGT BUDSKAP FRÅN UTGIVARNA AV
Karisma MinistryIdag AndeLeddKvinna NyMan

DONATE
DONERA

Kan ses här http://www.strangmail.com/sendstudio/link.php?M=2618248&N=14573&L=23132&F=H

On November 11-12, 2011, thousands from across America will gather to Detroit to fast, pray and cry out to God. We will gather to this city that
has become a microcosm of our national crisis - economic collapse, racial tension, the rising tide of the Islamic movement, and the shedding of
innocent blood of our children in the streets and of our unborn.
Den 11-12 November, 2011, kommer tusentals från hela Amerika att samlas i Detroit för att fasta, be och ropa ut till Gud. Vi kommer att
samlas till denna stad som har blivit ett mikrokosmos för vår nationella kris – (som består av) ekonomisk kollaps, rasmotsättningar, det stigande
tidvattnet av den Islamiska rörelsen, och utgjutandet av våra barns oskyldiga blod på gatorna och av våra ofödda November 11, 2011 = 11 11 11
But the place where they say there is no hope, God has chosen as His staging ground for a great communal healing and His house of prayer for all
nations. Therefore, we are calling the nation to a 24-hour solemn assembly, daring to believe that Detroit's desperation can produce a prayer that
can change a nation.

Men den plats där de säger att det inte finns något hopp, har Gud valt som grund för Sin iscensättning för ett stort gemensamt helande och Hans
Bönehus för alla nationer. Därför, kallar vi nationen till en 24-timmars högtidssamling, och vågar tro att Detroits desperation kan producera en
bön som kan förändra en nation.
Come and take your place on the wall in Detroit, where we will ask God to send fire on our hearts, to forgive our national guilt and establish
justice in our land.
Kom och ta din plats på muren i Detroit, där vi kommer att be Gud sända eld i våra hjärtan, att förlåta vår nationella skuld och skapa rättvisa i
vårt land.
Visit TheCall.com/Detroit for more information or to register for this historic event.
Besök TheCall.com/Detroit för mer information eller för att anmäla dig till denna historiska händelse.

Jag har rest mycket i USA den här gången...och när jag en kväll på hotellrummet satte på TVn för att ”kolla lite” vad
som sänds på ”kristna kanaler” (har ingen TV så jag passar på ibland när jag är ute och reser)... på TBN (Trinity Broadcasting Network)
pågick en intervju med Sharon Bolan Yerby – som just då promotade om deras 11.11.11 Bön för Dallas!!!
Har aldrig hört talas om henne – men hennes webbsida heter ”The Change”...
Hon har tydligen varit värd för "The Change" radiosändningar sedan 1998.
http://thechange.org/ - The Change Förändringen
Fullness of Glory Ministies - Sharon Bolan Yerby
Mättnad/Överflöd av Härlighet Minsitries - Sharon Bolan Yerbys Ministy

PRAY DFW!
A CITYWIDE CALL TO PRAYER 11.11.11
BED DWF! (DFW = Dallas Fort Worth)
ETT KALL ÖVER HELA STADEN TILL BÖN 11.11.11
http://thechange.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=9

- Former fashion model turned Evangelist, Sharon Bolan Yerby

knows about change. Före detta modell vände om (och blev) Evangelist, Sharon Bolan Yerby vet om förändring.
Ja, visst blir man förändrad när man möter Herren!
Men tyvärr, i och med hennes 11.11.11 engagemang så verkar det som om hon är en av NARs ”förändringsagenter”...
Även i Sverige uppmanades det till 11 11 11 Bön:
Hämtat från: http://www.tidenstecken.se/

11-11-11 The Global Day of Worship
Om man klickar på denna rubrik till höger så kommer man hit:

http://www.globaldayofworship.com/index.p hp

12-12-12
Find out more

Tag reda på mer

Save the date for the second annual
Global Day of Worship (GDW) will be
held on December 12, 2012 (12 -12-12).
Spara datumet för den andra årliga
Globala Tillbedjedagen som kommer att
hållas den 12 de cember, 2012 (12-12-12).

Live Worship

Direktsänd Tillbedjan

Click here to watch the 11-11-11 Worship Feed
Klicka här för att se 11-11-11 Tillbedjeunderhållningen
(Man måste registrera sig för att kunna se!)

One LORD – 24 Time Zones – countless Worshippers!
En HERRE - 24 Tidszoner - oräkneliga Tillbedjares!
The Global Day of Worship (GDW) is a call for a unified,
global worship movement to see the name of Jesus Christ lifted up throughout the earth. It will be a day that will unify many denominations
within the body of Christ while embracing and celebrating the differences in our expressions of love for Jesus Christ. Through a unified, celebration
and adoration of the name of Jesus, the world will see that we are His disciples.
Global Day of Worship (GDW) är ett kall till en enhetlig, global rörelse för tillbedjan för att se Jesu Kristi namn lyfts upp över hela jorden. Det

kommer att bli en dag som kommer att förena många samfund inom Kristi kropp och samtidigt omfamna och fira skillnaderna i våra uttryck för
kärlek till Jesus Kristus. Genom ett enhetligt, celebrerande och tillbedjan av Jesu namn, så kommer världen att se att vi är Hans lärjungar.
(Märk valet av ord – ”adoration” som är ett typiskt Katolskt ord; t.ex. ”Eucharistic Adoration” = Eukaristisk Tillbedjan)
Join us on November 11, 2011 - from 7:00 to 8:00 p.m. in each time zone - for a wave of worship and adoration that will span the globe and unite
all believers as one body. Utilizing 24 time zones, we will agree with and join the 24 elders, spoken of in Revelation 4, who are already worshiping
Jesus around the throne. It is when the worship of heaven meets the worship of earth that spiritual climates of nations will shift as we serve
faithfully here and now in preparation for His return.
Kom med oss den 11 november 2011 - 19:00 till 20:00 i varje tidszon - för en våg av dyrkan och tillbedjan som spänner över hela världen och
förenar alla troende som en kropp. Med hjälp av 24 tidszoner, så kommer vi att samstämma med och förena oss med de 24 äldste, som omtalas
i Uppenbarelseboken 4, som redan tillber Jesus runt tronen. Det är när himmelens tillbedjan möter jordens tillbedjan som andliga klimat av
nationer kommer att skiftas/förändras när vi tjänar troget här och nu som en förberedelse för Hans återkomst.
What the Global Day of Worship Is
On this day, we will not to focus on asking, or petitioning the Lord. We will simply gaze upon His beauty, thank Him for His love, and declare His
attributes and goodness in our lives, families, communities and nations.
Vad Global Day of Worship är
På denna dag, så kommer vi inte att fokusera på att be/fråga, eller begära från Herren. Vi kommer helt enkelt beskåda Hans skönhet, tacka
Honom för Hans kärlek, och förklarar Hans egenskaper och godhet i våra liv, familjer, samhällen och nationer.We can worship Jesus through
reflective expressions of love or loud, joyful celebration. We can sing hymns and choruses or engage in free- flowing passionate worship. We were
all created to love Jesus, and this event will allow us to uniquely express our love to Him in unity around the globe.
Vi kan tillbe Jesus genom reflekterande uttryck för kärlek eller högljudd, glatt celebrerande. Vi kan sjunga psalmer och körer eller delta i fritt
strömmande passionerad tillbedjan. Vi var alla skapade att älska Jesus, och denna händelse ger oss möjlighet att unikt uttrycka vår kärlek till
Honom i enighet runt om i världen.
On our website, we will stream live venues in each time zone ranging from small house gatherings of families to larger events.
På vår hemsida kommer vi att spela upp direktsända evenemang i varje tidszon allt från små hus sammankomster av familjer till större
evenemang.
Join us in this global celebration and adoration of Jesus!
Kom med oss i detta globala firande och tillbedjan av Jesus!
John 12:32 "But I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself."
Johannes 12:32 “Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.” (Reformationsbibeln – 2:a upplagan)

JAG UNDRAR OM DENNA ”TILLBEDJEDAG” HAR SAMBAND MED ”GLOBAL DAY OF PRAYER”... GLOBALA BÖNEDAGEN...?
KANSKE SAMMA FOLK SOM STÅR BAKOM...? BARA EN TANKE – DET VORE INTRESSANT ATT FÅ REDA PÅ...

Det finns så mycket länkar om ”Globala” på internet....
Tidningen Dagen skrev den 11-11-11 om... http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=284886 - Globala veckan - i en kyrka
nära dig « Dagen.se - Nyheter om kyrka och samhälle
Temat för hela veckan är migration, och församlingar runtom i landet kommer att vara med på ett hörn.
Bakom arrangemanget står Sveriges kristna råd (SKR) och Svenska missionsrådet (SMR).De har tagit fram ett
grundmaterial som de spridit till församlingar. - - - George Joseph från den katolska hjälporganisationen Caritas är en av
de som kommer att delta. - - - Kyrkornas globala vecka är ett årligt evenemang som anordnas av Sveriges Kristna Råd
och Svenska missionsrådet, i samarbete med ett flertal kristna organisationer.

http://www.skr.org/globalaveckan - Kyrkornas globala vecka är den 13-20 november
Ett grundmaterial... HUR man ska be? Får man alltså inte ledas av Guds Helige Ande...? Bara undrar...
Katolsk hjälporganisation... Har vi inga evangeliska hjälporganisationer?
SER NI HUR DE ”SAMMANVÄVER/INFILTRERAR” RKK MED EVANGELISKA SAMFUND!
Här är en svensk blogg som uppmärksammar en engelsk artikel om 11 11 11:
http://profetiskt.blogspot.com/2011/11/111111.html - Judy Bauman - 11/11/11 prophetic word profetiskt ord
Hon tar upp olika bibelställen; kapitel 11 och vers 11...för att få fram ett brådskande budskap...vilken kan vara sant...
Vet ej vem Judy Bauman är, men hon länkar till flertalet artiklar från Johnny Enlow http://www.thefathersloveim.org/gems_from_others
som tillsammans med Lance Wallnau - är två av Os Hillmans viktigaste förändringsagenter!
Och hon länkar till Daystar http://www.daystaratlanta.org/ som erbjuder:
”Daystar 7M - SEVEN MOUNTAIN SCHOOL” http://www.daystar7mschool.org/ - Equipping Nation Reformers
”Daystar (Dagstjärna) 7M – SJU BERG SKOLAN”
Utrusta Nationsreformatorer
Så hon är högst troligt en NARian hon också... och därför måste jag råda att avfärda hennes ”profetiska ord” – oavsett
hur många ”bra” Bibelverser hon har med! Det går att ”få ihop” liknande tilltal med andra datum också!
Det är inte så vi ska läsa Guds Ord – handplockna Bibelställen... Vi ska läsa HELA Guds rådslut – med Bibelverser i sina
sammanhang!

Det behövs väl egentligen inga fler kommentar...
MEN jag måste påpeka att det är inte bara ”kristna” som kallar till sammankomster 11 11 11 och som anser att det
är ett betydelsefullt datum:
(samma gällde 08 08 08 och 07 07 07/Lou Engle som nämndes tidigare i brevet)
(om man lägger ihop 11+11+11 = får man talet 33...)
Detta är titlar jag fann när jag Googlade ”11 11 11 significance” – det kom upp Ungefär 25,270,000,000 resultat!!!







11.11.11 Opening Of The Portal Of The Divine
EGYPT The 11:11:11 Gateway into 2012
11.11.11 Angelic Higher Self Activation SOLARA AN-RA
11.11.11 ~ The Second Wave ~ The Divine I AM
11 11 Phenomenon | Spiritual 11-11-11 & Winter Solstice 21-12-2012
Galactic Alignment 2012 - The 11:11 Winter Solstice of 21-12-2012 - THE DIGITAL SIGNIFICANCE of the WINTER
SOLSTICE of 2012
 Andliga Aspekter - 11.11.11 Kosmisk portal + visualiseringar

Märk väl – detta ovan är från New Age webbsidor – jag länkar inte till dem...
Men här är en länk som verkligen bekräftar att det inte bara är ”kristna” som samlas denna dag:
- Oneness Nordic GLOBAL AFRIKA UBUNTU 11/11/11 - Hur man följer 11/11/11 webbsändningen
Det kommer att sändas från kl. 21.25 - 23.25 Sydafrikansk tid, vilket blir kl. 20.25 - 22.25 svensk tid, eftersom vi har ställt om till
vintertid. Sri AmmaBhagavans meddelande och välsignelser kommer att sändas kl. 22.05 - 22.25 svensk tid.
Onenessgrupper kommer att samlas runtom i världen för att delta i denna kollektiva intention och välsignelser för Afrikas och
Världens Andliga Uppvaknande. Vänligen ta chansen att delta!
http://onenessnordic.ning.com/notes/index/show?noteKey=Hur_man_f%C3%B6ljer_11%2F11%2F11_webbs%C3%A4ndningen

Så här ser Oneness Universitetet ut: http://www.onenessuniversity.org/index.php/about-us
Oneness, a spiritual organization, founded by Sri Amma Bhagavan seeks to
alleviate human suffering at its roots by awakening humanity into oneness,
wherein every individual feels connected to all that is.
Oneness/Enhet, en andlig organisation, grundad av Sri Amma Bhagavan söker
lindra mänskligt lidande vid dess rötter genom att väcka mänskligheten till
oneness/enhet, där varje individ känner sig förenad till allt som är/finns.
Info engelska: http://www.onenessuniversity.org/index.php/oneness-africa-event
DETTA ÄR HINDUISM OCH OCKULTISM OCH ABSOLUT INGET SOM EN KRISTEN SKA SYSSLA MED!
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalki_Bhagavan -

Kalki Bhagavan

Kalki Bhagavan is the Indian founder of the movement known as Oneness University, Kalki Dharma, Bhagavad Dharma, Golden Age Foundation,
1]
or Foundation for World Awakening.
- - - He has used names such as Mukteshwar, Sri Kalki Bhagavan, and Sri Bhagavan at different times.
3]
Kalki is the name of the tenth incarnation of Vishnu when Vishnu will appear on a white horse, wielding a sword, as destroyer of the wicked.
4]
He and his wife "Amma" Padmavati (born 1954) claim to be divine beings, or avatars.
The headquarters of their organisation are Golden City, near Chennai, India.
Kalki Bhagavan är den indiska grundaren av rörelsen som kallas Oneness University (Enhets Universitetet), Kalki Dharma, Bhagavad Dharma,
1]
Golden Age Foundation, eller Stiftelsen för World Awakening (Världs Uppvaknande).
- - - Han har använt namn som Mukteshwar, Sri Kalki Bhagavan och Sri Bhagavan vid olika tidpunkter.
Kalki är namnet på den tionde inkarnationen av Vishnu när Vishnu kommer att uppenbaras på en vit häst, svingande ett svärd, som förstöraren
3]
av de syndiga/onda.
4]
Han och hans fru "Amma" Padmavati (född 1954) gör anspråk på att vara gudomliga varelser, eller avatars.
Huvudkontoret för deras organisation är Golden City, nära Chennai, Indien.
Info engelska: http://en.wikipedia.org/wiki/Kalki - Kalki
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalki - Kalki - även Kalkin eller Kalaki (Sanskrit:
) är i indisk mytologi en av guden Vishnus reinkarnationer.
Kalki är den gestalt guden kommer att anta vid jordens undergång. Kalki associeras med tiden.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brahma - Brahma gud inom hinduismen som representerar världens skapare. Det var han som gav alla människor
och djur offersked och ett radband. Med dessa föremål är det meningen att man ska påminnas om att be, studera de heliga skrifterna och att
rena sig med vatten.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vishnu - Vishnu - (sanskrit) är en av hinduismens högsta gudomligheter.
- - - Enligt en tolkning var Vishnu ursprungligen en solgud.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Shiva - Shiva (sanskrit
Śiva), även kallad Pashupati ”vilddjurens herre”, är en av de äldsta och högsta
gudomarna inom hinduismen. Shiva utgör tillsammans med Vishnu och Brahma de högsta gudarna inom hinduismen. Han avbildas vanligtvis
med tre ögon (varav det tredje anses vara det förgörande) och fyra armar i en yogaliknande ställning. Lingam, en fallosliknande pelare, är en

annan vanlig symbol för Shiva.Den vediska stormguden Rudra utgör förebilden för Shiva. Precis som denne hade han förmågan att förgöra och
förknippas med krig, död och med förgänglighet.
Trots all denna förgörande kraft har Shiva en betydelsefull roll som fruktbarhetsgud. Det är han som återupphåller världen genom meditation. I
denna roll har Shiva blivit en förebild för de asketer som ser yoga som vägen till upplysning. Shiva är lärdomens gud och på grund av det faktum
att han är asketens gud framställs han halvnaken, insmord med aska, med skallar runt midjan och ett halsband av sammanflätade ormar.
http://www.enlightened-spirituality.org/deeksha_oneness.html: Kalki is the traditionally prophesied coming Avatar or Divine

Incarnation of Vishnu (the "Preserver-Sustainer" aspect of the Hindu triune Deity: Brahma-Vishnu-Shiva
Kalki är den traditionellt profeterade kommande Avatar eller Gudomliga Inkarnationen av Vishnu (den "BevarareUpprätthållare"-aspekten av den Hinduiska treenige Gudomen: Brahma-Vishnu-Shiva
http://www.godrealized.org/Avatar.html - Avatar Concept of Avaatar Hinduism avatar manifest god bhagwan kalki
Avaatar Hinduismens Avatar Begrepp avatar manifesterad gud Bhagwan Kalki
Avatar - the concept of Avaatar in Hinduism (manifest God)... does it hold good?
From times immemorial it has been a standard practice in Hinduism to accept the existence of Avatar. But who is an Avatar... is Avatar manifest
God himself or a human being who assumes significant spiritual powers that the humanity starts considering one an Avatar. In the present Kali
Yuga everyone is awaiting with abated breath the advent of the Avatar of the era... the coming of Bhagwan Kalki. It is considered that in the
present metal age Bhagavan Kalki... the Avatar of the era shall deliver the mankind from the ills existing in the society.

--Who shall be this Avatar? Shall this Avatar descend from the heaven as is expected by many or shall he be a normal human being with
supernatural powers? Lord Krishna was an Avatar and so is Bhagwan Kalki expected to be an Avatar.
Avatar - begreppet Avaatar i hinduismen (manifesterad Gud)... håller det bra?
Från urminnes tider har det varit ett vanligt praktiserande inom Hindusimen att acceptera existensen av Avatar. Men vem är en Avatar... är
Avatar manifesterad Gud själv eller en människa som tar på sig signifikanta andliga krafter som mänskligheten börjar överväga är en Avatar.
För närvararande är det Kali Yuga spm alla väntar med dämpat andetag ankomsten av Avatar för eran... ankomsten av Bhagwan Kalki. Det
anses att det i denna metallålder ska Bhagavan Kalki... denna eras Avatar ska befria mänskligheten från det onda som existerar i samhället.
--Vem ska vara denna Avatar? Skall denna Avatar stiga ner från himmelen som förväntas av många, eller skall han vara en normal människa
med övernaturliga krafter? Lord Krishna (Herren Krishna) var en Avatar och likaså förväntas Bhagwan Kalki vara en Avatar.

Tro inte att det var en “slump” att det kom ut en film på bio i
december 2009 som hette just ”Avatar” – det var ”strategiskt”!!!
http://www.youtube.com/watch?v=d1_JBMrrYw8 - trailer 1

Varning - En del otäcka scener!

http://www.youtube.com/watch?v=2LQkTQ1foSU - trailer 2

- An avatar is actually a Hindu concept where a deity embodies
another entity for the sake of representation.
En avatar är faktiskt ett hinduiskt koncept där en gudom förkroppsligar ett annat väsen till förmån för representation.
http://capro.info/World%20Religions/Hinduism/Avatar_A_Movie_Review.html

Apologeter varnade tidigt för denna Avatar-film:
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=2439 - Move Alert: Avatar – Could Set Up Millions to Accept the “Ancient Wisdom”
Avatar has a strong shamanistic, spiritual component and a message that clearly portrays the mystical and the goddess spirituality. It has the
potential to set tens of millions of people up to be open to the ancient wisdom.
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=4140 - The Avatar Gospel
“After reading dozens and dozens of comments by young people enamored with the theology in Avatar, it is apparent that its false gospel is
finding fertile soil worldwide as it introduces and attracts millions of moviegoers to shamanism.” Dave Hunt (The Berean Call)

Jag hade hoppats ha detta nyhetsbrev klart innan den 11 november... men tiden har inte räckt till...
OM NÅGON SOM LÄSER DETTA VAR DELAKTIG I NÅGOT SLAGS ”11 11 11 MÖTE”, MED ”ONENESS” ELLER MED
NÅGON ”APOSTOLISK/PROFET RÖRELSE” – UPPMANAR JAG ATT AVSÄGA SIG DETTA OMDELBART OCH VÄNDA OM!
KÄNNER NI TILL NÅGON SOM DELTOG – FÖRMEDLA OVAN INFORMATION!
Visst är det intressant att det uppdagades i ett av mina nyhetsbrev 2010 om att det, inom det Apostoliska Nätverket
(NAR/ICA), utbrytit en ”awakening” för inrättandet av en apostolisk och profetisk regering/styre som ska härska
över den kristna tron från och med 2012... VÄNNER, DETTA ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET!


Nyhetsbrevet: Apostoliska nätverket mm >> 26/8

= 7 BERG!

Under tiden, så har en påstådd ”awakening” (uppvaknande) brytit ut vid International House of Prayer world headquarters i Kansas
City, Missouri. Detta uppvaknande sägs vara uppfyllandet av en profetia av Bob Jones som leder fram till det officiella inrättandet av
en apostolisk och profetisk regering/styrelse som ska härska över den kristna tron från och med 2012. Profetian som getts av Jones
tros av dessa män att föra oss ett steg närmare att uppfylla ankomsten av ” the Manifest Kingdom of God” (Guds Manifesterade Rike).
Sorgligt nog, så leds denna rörelse av samma hundar som försöker nya trick. På 1980-talet utnämnde/dubbade Joyner, Jones, Cain,
Bickle, och John Paul Jackson sig själva som ”the Kansas City prophets” (Kansas City Profeterna) och förkunnade att de skulle upprätta
en profetisk ministry (tjänst) i varje stad och att alla kyrkor skulle vara förenade/sammanlänkade under den profetiska ministry
(tjänsten) basen i deras respektive städer.
Efter att ha läst ovan om det officiella inrättandet av en apostolisk och profetisk regering/styrelse som ska
härska över den kristna tron från och med 2012 , så är det helt förståeligt och logiskt att de annonserar se
kopia på e-mail nedan >> om Johannes Amritzers nya bok om Apostelns tjänst! ”I samband med Ledardagarna
så lanseras Johannes Amritzers fjärde och mycket högaktuella bok Ett skådespel för världen - en bok om
apostelns tjänst och apostolisk kristendom. Kom och köp med dig ett rykande färskt exemplar!”
De siktar tydligen mot 2012...
Även om allt detta verkligen är mycket bisarra detaljer, så är roten till problemet det kontinuerliga nedsättandet av Guds Ord. Efter
många år utan framgång av att ha försökt rättfärdiga sin rörelse i enlighet med Guds Ord, så har nu har rörelsen ”deemphasized” (lagt
mindre vikt på) betydelsen av Guds Ord. De har gått så långt som att anklaga folk som spenderar för mycket tid i Ordet att de dyrkar
Bibeln mer än de dyrkar den Helige Ande. Medan den Helige Ande verkligen är en mycket viktig aspekt i Kristen doktrin/lära, så har,
från dess tidigaste katekeser i första och andra århundradet e.Kr. till idag, kyrkan konsekvent förkunnat att den Helige Andes roll aldrig
är att upphöja sig själv utan att föra oss till ljuset av all sanning som finns i den levande Guds Ord, Kristus Jesus själv.

OCH NU MED ”DE SJU BERGEN” SÅ SER MAN ATT DE VERKLIGEN MENAR ALLVAR!
DE HAR GENOM SINA ”PROFETER & APOSTLAR” I OLIKA LÄNDER GETT ”MANDATET” ATT INTA DE SJU BERGEN
INFÖR 2012... JOHANNES AMRITZER OCH DANIEL VIKLUND HAR GJORT SIN DEL FÖR SVERIGE!
BEDRÖVANDE ATT INSE!
Ordet ”awakening” kommer från ”New Spirituality” = Nyandlighet...
VARFÖR ANVÄNDER DE SAMMA ORD INOM KRISTENHETEN...? JA DET ÄR I ALLA FALL INGEN SLUMP!
.....................................................................................................
Och den 27 september skickade Charisma Media ut ett e-mail och gjorde reklam för en kommande biofilm...
”Courageous – Honor Begins at Home”... (”Modig – Ära/Heder börjar i Hemmet”)
När jag läste om filmen och såg trailern...går att se här: http://www.courageousthemovie.com/ ...så insåg jag att detta
är en del i ”deras” 7 Berg strategi... denna film handlar om ”Familje-berget” och naturligtvis faller det också in på
”Media-berget”...
Kopia på original e-mailet kan ses näst längst ned...
Filmen går i stort sett ut på att männen gör en ”Resolution” – ett beslut att bli de andliga ledarna i familjen för att
förändra samhället...
Om jag inte hade läst så mycket om dessa Transformation / Förvandlings Agenter som de försöker genomföra via de
7Bergen....så skulle jag nog omfamna den här filmen på ett positivt sätt...
Men NU när jag vet om att ett av Bergen är just Familjen...och när jag vet att Charisma Media promotade Os
Hillmans bok ”Change Agent” (Förvandlings Agent) då blir det mer allvarligt och jag ser i alla fall sambanden...
De jobbar på för fullt – de som vill få denna förändring!!!
JAG TVIVLAR INTE LÄNGRE PÅ ATT CHARISMA MEDIA ÄR EN STOR DEL I DETTA OCH HJÄLPER TILL MED ATT FÖRMEDLA
BÖCKER, FILMER OCH OLIKA KONFERENSER ELLER BUDSKAP SOM BEHÖVER SPRIDAS FÖR ATT UPPNÅ DERAS VISIONER
OM ATT INTA DE 7 BERGEN... DE ÄR TYDLIGT HELT INVOLVERADE I ATT SPRIDA ALLT FÖR HERRAVÄLDESLÄRAN!
JAG UPPLEVER DET SOM OM DE SÄNDER ”VÅG PÅ VÅG” FÖR ATT HJÄRNTVÄTTA OCH FORSERA FRAM DENNA
”FÖRVANDLING” PÅ ALLA 7 BERGEN...
Undra vad som kommer härnäst från Charisma Media...något om ett annat berg, tro?

Här är texten till ”The Resolution” – ”Resolutionen”:
http://www.dayspring.com/courageous_the_resolution_15_x_18_framed_print/?F_All=Y#tabDetails
THE RESOLUTION is a bold declaration of commitments that men are making to be faithful to God as the spiritual leader of their home. As read in the movie, this
powerful message is beautifully framed and ready to be placed in any home or office.
Message:
THE RESOLUTION
I do solemnly resolve before God to take full responsibility for myself, my wife, and my children. I WILL love them, protect them, serve them, and teach them the
Word of God as the spiritual leader of my home. I WILL be faithful to my wife, to love and honor her, and be willing to lay down my life for her as Jesus Christ did for
me. I WILL bless my children and teach them to love God with all of their hearts, all of their minds, and all of their strength. I WILL train them to honor authority and
live responsibly. I WILL confront evil, pursue justice, and love mercy. I WILL pray for others and treat them with kindness, respect, and compassion. I WILL work
diligently to provide for the needs of my family. I WILL forgive those who have wronged me and reconcile with those I have wronged. I WILL learn from my mistakes,
repent of my sins, and walk with integrity as a man answerable to God. I WILL seek to honor God, be faithful to His church, obey His Word, and do His will. I WILL
courageously work with the strength God provides to fulfill this resolution for the rest of my life and for His glory.
As for me and my house, we will serve the Lord. ---Joshua 24:15
RESOLUTIONEN är en djärv förklaring om åtagande som män gör för att vara trogna Gud som den andlige ledare i sina hem. Som man kan läsa i filmen, är detta
kraftfulla budskap vackert inramat och redo att placeras i varje hem eller kontor.
Meddelande:
RESOLUTIONEN
Jag beslutar högtidligt inför Gud att ta fullt ansvar för mig själv, min hustru och mina barn. JAG SKA älska dem, skydda dem, tjäna dem och lära dem Guds Ord som
den andliga ledaren för mitt hem. JAG SKA vara trogen min fru, att älska och ära henne, och vara villig att offra mitt liv för henne som Jesus Kristus gjorde för mig.
JAG SKA välsigna mina barn och lära dem att älska Gud med hela sitt hjärta, hela sin själ/sinne, och hela sin kraft. JAG SKA träna dem att ära överheten och leva
ansvarsfullt. JAG SKA konfrontera ondskan, sträva efter rättvisa och älska barmhärtighet. JAG SKA be för andra och behandla dem med vänlighet, respekt och
medkänsla. JAG SKA arbeta flitigt för att tillgodose behoven av min familj. JAG SKA förlåta dem som har kränkt mig och försonas med dem som jag har kränkt. JAG
SKA lära av mina misstag, ångra mina synder och vandra med ostrafflighet som en man som står till svars inför Gud. JAG SKA sträva efter att ära Gud, vara trogen
Hans kyrka, lyda Hans Ord, och göra Hans vilja. JAG SKA modigt arbeta med styrkan Gud ger för att uppfylla denna resolution för resten av mitt liv och för Hans ära.
Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN. ---Josua 24:15

Ja, t.o.m. J Lee Grady – Fire In My Bones – från Charisma Magazine (som visserligen tillhör Carisma Media)
annonserade om filmen i sitt nyhetsbrev, onsdagen den 28 september, 2011...
http://www.strangmail.com/sendstudio/display.php?M=1455152&C=aac1d89c79eabcc22875b2bd03d1fb50&S=14292&L=4&N=9344

Your Pastor Is on the Firing Line—Please Pray!
This Sunday is Pastor Appreciation Day.
Here are six specific ways to pray for your spiritual leaders.
Din pastor är i skottlinjen – Vänligen Be!
Denna söndag är Pastor Uppskattningsdag.
Här är sex specifika sätt att be för dina andliga ledare.
Och längst ned fanns annonsen för biofilmen ”Courageous”
Naturligtvis kommer Charisma Media med ett nyhetsbrev samma dag och annonserar om
2 FREE GIFTS FOR PASTOR APPRECIATION MONTH!
Bless your pastor and church leaders with a gift subscription to Ministry Today and we’ll send them 2 FREE GIFTS!
They’ll receive a full year of Ministry Today PLUS CfaN’s new DVD series “Full Flame” PLUS the new ESV Value Thinline
Bible from Crossway. Over $100 retail value for just $22!* Order Today!
2 GRATIS GÅVOR TILL PASTOR UPPSKATTNINGSMÅNAD!
Välsigna din pastor och kyrkoledare med en gåvoprenumeration av Ministry Today och vi skickar 2 GRATIS GÅVOR!
De kommer att få ett helt år av Ministry Today PLUS CfaNs nya DVD-serie "Full Flame" (”Full Låga”) PLUS den nya ESV
Värde Thinline Bibel från Crossway (http://www.crossway.org/bibles/esv-value-thinline-bible-1354-tru/).
Över $100 detaljhandelsvärde för bara $22! * Beställ idag!
*The free gifts are available in the US only. The DVDs will be sent directly from CfaN, and the Bible will be shipped separately.
* Den fria gåvorna är endast tillgängliga i USA. DVD-skivorna kommer att skickas direkt från CfaN, och Bibeln kommer att levereras separat.

KJ: CfaNs = Christ For All Nations – http://www.cfan.org/ = Reinhard Bonnke!)
DET ÄR BARA BUSINESS – TJÄNA PENGAR PÅ KRISTENHETEN...
TÄNK OCKSÅ PÅ VILKET ”ADRESSREGISTER” REINHARD BONNKE FÅR – SOM HAN EFTERÅT KAN ANVÄNDA ATT SKICKA
SINA NYHETSBREV OCH OLIKA ERBJUDANDEN...
NÄTVERK, NÄTVERK, NÄTVERK SOM HJÄLPER VARANDRA ATT FÖRMEDLA OCH SPRIDA VARANDRAS VILLOLÄROR!!!
”Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare, som smyger in
fördärvliga partimeningar, så att de till och med förnekar Herren, som har köpt dem, och drar över sig själva plötslig
förtappelse. Många skall efterfölja dem i deras fördärv, och för deras skull skall sanningens väg bli smädad.
Och i girighet skall de med uppdiktade ord göra sig vinning på er...” 2 Petrus 2:1-3a (Reformationsbibeln)

Och NU har Charisma även en ”Marketplace Plus” avdelning i tidningen!
Welcome to
CHARISMA
Marketplace Plus

Välkommen till
Karisma
Marknadsplats Extra/Plus

Your online connection to Christian
businesses and ministries that offer quality
Din onlineförbindelse till Kristna
företag och ministries/tjänster som erbjuder kvalitet

.....................................................................................................
TÄNKVÄRT:
“Religion today is not transforming people; rather it is being transformed by the people. It is not raising the moral level
of society; it is descending to society’s own level, and congratulating itself that it has scored a victory because society is
smilingly accepting its surrender.” - A. W. Tozer
“Religion idag förvandlar inte människor; den förvandlas snarare av folket. Den höjer inte den moraliska nivån i
samhället; den stiger ner till samhällets egen nivå, och gratulerar sig själv för att ha vunnit en seger eftersom
samhället leende accepterar sin kapitulation”. - A. W. Tozer
De kör på för fullt för att försöka förvandla allt de kan och Charisma Media gör allt för att hjälpa till att förmedla!
Den 8 november skickade Charisma Media ut ännu ett e-mail:
DET FINNS FORTFARANDE TID
REGISTRERA NU FÖR 2010
Kära Pastorer och Ledare,
Jag vill personligen bjuda in dig att förena dig med mig i en
årslång kurs som kommer att omdefiniera din ledarskapsförmåga:
2012 års National Institute of Christian Leadership (Nationella
Institutet för Kristet Ledarskap). Med hjälp av mina 40
år av ideellt ledarskap i små kyrkor, megakyrkor, missionsorganisationer och två universitet, vill jag hjälpa pastorer och
ledare förvandla sina ministries.
Tillsammans kan vi möta de problem/angelägenheter som du
vill ha löst idag. Lär dig hur man leder med kvalitet, hur man får
rätt personer på rätt position, och hur man strategiskt
vägleder en organisation i ett transformerande/förvandlande
skifte.
Jag tror att the National Institute of Christian Leadership
(Nationella Institutet för Kristet Ledarskap) kommer att
förvandla ditt liv och uppmuntrar dig att komma tillbaka till
högre utbildning.
Din Tjänare,
Dr. Mark Rutland

FÖR ATT REGISTRERA DIG RING
SPELA VIDEO >>> http://www.drmarkrutland.com/

Text från ”SPELA VIDEO” sidan:
Dr. Mark Rutland – ORU President:

A year of leadership training that could change your life forever.
Are you a leader that needs a transformational change in your life and ministry?
Do you need to make a directional turn to take your ministry to the next level?
Dr. Mark Rutland believes in transformational change and he knows that leadership training isn’t something you do just once—it is a process.
That is why he has teamed up with the Ministry21 Network to launch the National Institute of Christian Leadership, a year-long program
designed to help you take your ministry to the next level. For much less than you would pay for a university degree, you get high-level leadership
training that is…
Highly interactive: limited class sizes lets you personally interact with Dr. Rutland in person and by email.
Intensely practical: each session gives you hands-on, real world information you can immediately apply to your own ministry.
Visionary and relevant: all topics are specifically tailored for the unique challenges and opportunities of today's Christian leaders.
Are you ready to really make a difference?
Contact us to get more information about how
you can transform your leadership and your life!
Dr Mark Rutland - ORU President/Rektor:

Ett år av ledarskapsutbildning som kan förändra ditt liv för alltid.
Är du en ledare som behöver en transformerande/förvandlande förändring i ditt liv och ministry/tjänst?
Behöver du göra en ledande vändning för att ta din ministry/tjänst till nästa nivå?
Dr. Mark Rutland tror på transformerande/förvandlande förändring och han vet att ledarskapsutbildning är inget man gör bara en gång – det är
en process. Det är därför han har slagit sig ihop med Ministry21 Network för att lansera the National Institute of Christian Leadership (Nationella
Institutet för Kristet Ledarskap), ett årslångt program designat för att hjälpa dig att ta din ministry/tjänst till nästa nivå. För mycket mindre än
vad du skulle betala för en universitetsexamen, får du hög nivå av ledarskapsutbildning som är...
Mycket interaktiva: begränsad klass storlek tillåter dig att personligen interagera med Dr. Rutland personligen och via e-post.
Intensivt praktiskt: varje session ger dig praktisk, verklighetsinformation som du omedelbart kan tillämpa på din egen ministry/tjänst.
Visionär och relevant: alla ämnen är speciellt anpassade för de unika utmaningar och möjligheter för dagens Kristna ledare.
Är du redo att verkligen göra skillnad?
Kontakta oss för att få mer information om hur
du kan förvandla ditt ledarskap och ditt liv!

Förvandla, förvandla, fövandla...han måste ha sett på ALLA ”Transformations DVD-erna”!!!
Att läsa om Ministry21 Network ovan är mycket INTRESSANT!
I april 2010 skrev jag nyhetsbrevet "Empowered 21" Med Bla U Ekman >> 10/4
Strax efter den konferensen var över, så skickades det ut e-mail från Steve Strang om Ministry 21 Network...som de
även i brevet kallade ”M21”...
Jag såg omedelbart sambandet och påbörjade ett nyhetsbrev, som tyvärr aldrig blev färdigt p.g.a. andra lika viktiga
nyhetsbrev...Todd Bentley, TIKVA och konferenser fick prioriteras! http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html
Jag var ju inte dummare än att jag förstod att efter en sådan stor konferens: ”Empowered 21” – där även Ulf Ekman
var talare – som hölls på Oral Roberts Universitet i Tulsa, Oklahoma, så hade de en enorm chans att bilda ett nätverk
med deltagarna och andra runt om i världen...
Titeln jag hade till nyhetsbrevet:
”From Empowered 21...to...Ministry 21 Network?”
”Från Bemyndigande (Kraftfull/Utrustande) 21...till....Nätverket Ministry 21?”
Jag går inte in på det djupare, men här är hemsidan till Ministry 21 Network: http://ministry21network.com/
Från videon till höger med Steve Strang, founder of Ministry21 Network grundare till Nätverket Ministry21:
“It’s a relational Network for leaders in the spirit-filled community to come together
for accountability, for mentoring, for learning, for ideas.”
“Det är ett relationellt Nätverk för ledare i den ande-fyllda församlingen/gemenskapen
för att samlas för ansvarsskyldighet, för mentorskap, för lärande, för idéer."

Denna bild är hämtad från ovan länk...
Här ser man tydligt att Ministry21 Network
är ett varumärke under Charisma Media –
f.d. Strang Communications...

Strang Communications Rebrands Itself as Charisma Media
Strang Communications Byter namn på Sig själv som Charisma Media (Karisma Media)

http://charismamag.com/index.php/the-strang-report/30112-why-we-are-rebranding-strang-communications-as-charisma-media

Så nu har alltså Dr. Mark Rutland/Oral Roberts Universitet slagit sig ihop med Ministry21 Network för att lansera
the National Institute of Christian Leadership (Nationella Institutet för Kristet Ledarskap)...
...för att hjälpa dig att ta din ministry/tjänst till nästa nivå – FÖR TRANSFORMATION/FÖRVANDLING!!!
VISST ÄR DET INTRESSANT!
SPECIELLT NÄR VI HAR LÄST OM EN MASSA FÖRVANDLINGAR OCH 7 BERG-STRATEGIER...
INTRESSANT också att Elvor nämnde om “Empowered 21” bara för några dagar sedan! (5 nov.)
http://www.truereformation.net/2011/11/05/falsk-andlighet-tas-in-i-kyrkorna/ - Falsk andlighet tas in i kyrkorna
Hösten 2009 fick jag flera profetiska drömmar. En av dem handlade om en storm som ledde till en översvämning.
Det bildades strömmar som bildade en flod, som översvämmade. Jag tror att drömmen var Guds svar på min fråga,
om det som sker i vår tid verkligen är så allvarligt som vi tror. Har vi uppfattat alltihop rätt eller har vi överdrivit?
Men Gud visade i drömmen att vi ska fortsätta att vaka och varna. Läs om drömmen >>
På våren 2010 uppmärksammade Karin Jansson i sitt Nyhetsbrev en Pingstkarismatisk konferens i USA, Empowered 21.
Deltagarnas egen beskrivning var: ”Vi är många strömmar som kommer samman i en flod som kommer att
översvämma allt”. De beskrev sig själva exakt så som Gud hade visat i drömmen – men det var inte den helige
Andes strömmar, utan orena och antikristliga strömmar. Det är det därför att man blandar sanning med lögn,
evangelikalt med falsk andlighet.

Det är precis så som jag har upplevt det när jag skrivit mina nyhetsbrev...att det kommer ”våg” på ”våg” med dessa
villoläror – och inte minst under tiden jag skrivit detta nyhetsbrev – det har har hela tiden ”vällt in – strömmat in”
budskap om olika koferenser, böcker, biofilmer... Ja, det har nästan känts överväldigande... Uppmuntran om att vi ska
fortsätta att vaka och varna kom precis i rätt tid! Gud ÄR God!
.....................................................................................................
För att vi inte ska ”duperas” p.g.a. att man börjar använda ”nya termer” – LÄS DENNA VIKTIGA ARTIKEL:
(som Janne Ohlin gjorde mig uppmärksam på genom att skriva ”detta är ett måste för dig”)

Se bifogad PDF #39 ”Det Semantiska Bedrägeriet av Förändringsagentverksamhet” för hela artikeln översatt till svenska
http://herescope.blogspot.com/2011/10/renaming-dominon.html - Renaming Dominion - The Semantic Deceptions of Change Agentry
Namnbyte av Dominion/Herravälde - Det Semantiska Bedrägeriet av Förändringsagentverksamhet
“It is better that we avoid the word dominion in our culture today due to the
connotations that comes with this word of control and manipulation of others.”
"Det är bättre att vi undviker ordet dominion/herravälde i vår kultur i dag på grund av
bibetydelsen av kontroll och manipulation av andra som kommer med detta ord."
[1]
—Os Hillman, Change Agent (Förändrings Agent)
“Kingdom solutions sometimes need stealth solutions so that the secular world can accept them.”
"Kungarikeslösningar behöver ibland stealth-plans/smyg-lösningar så att den sekulära världen kan acceptera dem."
[2]
—Os Hillman, Change Agent
--Videon, som kan nås HÄR (
Missa inte videon – du som kan engelska!) visar ett samtal under ledning av Os Hillman, som satte upp hemsidan
"Återta de Sju Bergen" och som initierade Sju Berg Mandatet för några år sedan som en strategisk manöver av den Nya Apostoliska
Reformationen. I videon diskuterar Hillman de problem som är förknippade med begreppet "dominion/herravälde" med två av sina viktigaste

förändringsagenter: Lance Wallnau och Johnny Enlow. Alla dessa tre män har varit djupt inne i Dominionism, och deras retorik och teologi har
varit extrem. I själva verket, så mycket så att i färd med att försöka förneka herravälde på denna video, så erkänner de faktiskt det!
--...[A]tt göra fler konverteringar kommer inte nödvändigtvis att förändra kulturen. Det är viktigt att ha konverteringar, men det är viktigare att de
som är konverterade arbetar på toppen av kulturbergen från en biblisk världsbild.... Ju mer gudfruktig förändringsagenten på toppen [av berget]
är, desto mer rättfärdig kommer kulturen att bli. Det spelar ingen roll om majoriteten av kulturen består av kristna.
[10]
Det enda som betyder något är vem som har störst inflytande över det kulturella berget. [betoning i originalet]
KJ = “MAKT!!!”
--Hillman säger att Jesus kommer att "komma tillbaka för en mogen brud i syfte att återta jorden" och för att åstadkomma detta "behöver Gud
[25]
Sina Förändringsagenter" för att "starta denna reformationsprocessen."

--Det handlar om att förändra yttre beteenden, attityder, övertygelser, åsikter och värderingar – d.v.s. världsbild - inte om att förändra hjärtat.

Och för att påminna om deras verkliga mål: http://herescope.blogspot.com/2011/08/c-peter-wagner-spins-nar.html
Se bifogad PDF #40 ”C. Peter Wagner Spinner NAR” för hela artikeln översatt till svenska.
Tekniskt sett kanske NAR inte är en organisation, men det är ett nätverk. Och som sådant har detta nätverk,
listigt och i smyg, placerat sig ovanpå toppen av nästan alla existerande samfunds-strukturer i landet. Detta
aggressiva nätverk har satt upp helt nya vägar för auktoritet och ansvarsskyldighet, tills befintliga strukturer
och teologier har kompromissats och urholkats, eller helt tagits över av NAR och/eller ett av dess anknutna
nätverk. Och genom sitt Herraväldes mål, hoppas NAR att dess nätverk kan placera sig över befintliga
samhällen/församlingar, kulturella och statliga strukturer över hela landet, som kallas de Sju Bergen.
http://herescope.blogspot.com/2011/11/dominion-entering-into-new-season.html - Dominion "Entering into a New Season"

Dominion "Går in i en Ny Säsong"
Set to Rule Over the Environment & Weather
Klar/Placerad för att Regera Över Miljö & Väder
"...After the whole Gospel of the Kingdom is presented to the nations, the next matter that will confront the nations, is whether
or not they will accept the message. The time must come about that they will be either (almost) forced to do so or if they will
[1]
not do so, they will have to be moved out of the way by force."
--Franklin Hall, Subdue the Earth, Rule the Nations
"... Efter att hela Evangeliet om Kungariket presenterats för nationerna, så är nästa fråga som kommer att konfrontera folk, om de
kommer att acceptera budskapet eller inte. Den tiden måste komma då de kommer att antingen (nästan) tvingas att göra det eller
om de inte kommer att gör det, så måste de flyttas ur vägen med våld."
[1]
--Franklin Hall, (Underkuva Jorden, Regera Nationerna)
--Landry predicts that with all of the "weather extremes" that are coming, that the church must learn to "take dominion over
the atmosphere." He says that "we need to rise up and learn to pray and prophesy to the wind and the weather – to take
dominion and authority over our own circumstances!"
Landry förutspår att med alla de "extrema väderförhållanden" som kommer, att kyrkan måste lära sig att "ta makten över
atmosfären." Han säger att "vi måste stiga upp och lära oss att be och profetera till vinden och vädret - för att ta
Dominion/herravälde och auktoritet över våra egna omständigheter!"
--The new shift in focus is on the environment, which is a particularly convenient "crisis" in the wake of many environmental
disasters this year. One critic observed:
Den nya skiftningen i fokus är på miljön, som är en mycket lämplig "kris" i kölvattnet av många miljökatastrofer i år.
En kritiker konstaterade:
Shortly after C. Peter Wagner explained the benefits of Dominionism for society during the Generals International
"Reformation Day" webcast, Cindy Jacobs took her own stab at re-framing the term, claiming that Dominionism only means
[13]
that Christians are to take care of the Earth and thus even environmentalists would be considered Dominionists: [View Video]
Strax efter att C. Peter Wagner förklarat fördelarna med Dominionism/Herravälde för samhället under Generals Internationals
(Internationella Generaler = Cindy Jacobs organisation) "Reformations Dag" webbsändning, försökte sig Cindy Jacobs på att omforma
uttrycket, och hävdade att Dominionism/Herravälde endast innebär att Kristna ska ta hand
[13]
om Jorden och därmed även miljövänner skulle anses vara Dominionister: [View Video]
[14]

These "rule and subdue" ideals for "influencing" or "impacting" the planet, its environment, its seven cultural
mountains/spheres, its nations and its people remain the main objectives of Dominionists.
[14]
Dessa "regera och underkuva" ideal för att "influera" eller "påverka" planeten, dess miljö,
dess
sju kulturella berg/sfärer, dess nationer och dess folk förblir de viktigaste syftena/målen för Dominionists.

http://herescope.blogspot.com/2011/09/who-invented-dominionism.html

- Who Invented Dominionism? Vem uppfann Dominionism?

Dominion has to do with control. Dominion has to do with rulership. Dominion has to do with authority and subduing
and it relates to society. In other words, what the values are in Heaven need to be made manifest here on earth.
Dominion means being the head and not the tail. Dominion means ruling as kings. It says in Revelation Chapter 1:6 that
He has made us kings and priests - and check the rest of that verse; it says for dominion. So we are kings for dominion.
Dominion har att göra med kontroll. Dominion har att göra med att regera. Dominion har att göra med auktoritet
och att underkuva och det relaterar till samhälle. Med andra ord, värdena/standarden som är i Himlen behöver
uppenbaras/manifesteras här på jorden. Dominion/Herravälde innebär att vara huvud och inte svans. Dominion
betyder att regera som som kungar. Det står i Uppenbarelseboken kapitel 1:6 att han har gjort oss till kungar och
präster - och kontrollera resten av den versen; det står för dominion/herravälde. Så vi är kungar för
dominion/herravälde.
- C. Peter Wagner[1]
http://www.youtube.com/watch?v=ecszOPc95s8

VÄRT ATT SE - OM MAN KAN ENGELSKA!

- "Apostle" C. Peter Wagner Of The NAR Teaches "The Dominion Mandate"
"Aposteln" C. Peter Wagner Från NAR Undervisar om "Dominionmandatet"

JAG VET INTE VILKEN BIBEL PETER WAGNER ANVÄNDER, MEN HÄR SYNS DET TYDLIGT ATT ”HERRAVÄLDET” I UPP. 1:6 TILLHÖR
GUD ALLENA!
” och gjort oss till kungar och präster åt Gud och sin Fader.
Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen.” (Reformationsbibeln)
“And hath made us kings and priests unto God and his Father;
to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.” (King James Version)

Den 18 november skickade Caryl Matrisciana ut ett nyhetsbrev... där fanns en oerhört intressant artikel om “VAD ÄR
MISSIONELL KYRKA?” Kunde inte låta bli att översätta och ta med den också! (Ursäkta SvEngelskan!)
Se bifogad PDF #41 ”Missionell Kyrka” för översättning till svenska eller läs nedan länk på engelska:
http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=291:qaa-what-is-missional-church&catid=71:wide-is-the-gate-volume-2&Itemid=122

”MISSIONELL är ett av de nya slagorden som myntades av Fuller Theological Seminary lärarna. Det har att göra med
Sociala Evangeliet, även om dess ledare kommer att förneka det.
= C. Peter Wagner med flera! Wagner har jobbat på Fuller Theological Seminary i 30 år: http://en.wikipedia.org/wiki/C._Peter_Wagner
--I ett nötskal är det nya Sociala Evangeliet tron att det omkringliggande SAMHÄLLET är en del av KYRKAN, och att kyrkan
är tänkt att vara ansvarig för det samhället -- antingen genom inflytande, politiskt agerande, sociala åtgärder,
samhällstjänst, välgörenhetshandlingar, tjänstgöra i styrelser/nämnder och kommittéer, och att ta emot statliga
trosbaserade pengar för samhällsutvecklingsprojekt. Detta har mycket lite att göra med Frälsnings Evangeliet, utan
söker istället att ändra institutioner, och förändra människors liv genom psykosociala processer, ändra världsbilder, och
förändrade ekonomiska strukturer.

I nyhetsbrevet fanns även en länk till en mycket bra radiointervju där Caryl bl.a. tar upp om det ”Sociala Evangeliet”:
RECENT: NOV 18 - Caryl discussed Wide is the Gate Vol 1 including the dangers of the
NAR (New Apostolic Reformation) movement. LISTEN HERE.
Tyvärr på engelska!
Hon tog också upp om kontemplativ bön som är “österländsk mysticism förklädd med kristna ord” och nämnde:
”Scripture says in Jeremiah 17:9; ’the heart is deceitful above all things, and desperately wicked’,
….so why go within myself to hear the voice of a liar when the Word of God tells me to go to
Jesus Christ who says; ‘I am the Way, I am the Truth and I am the Life.’”
Skriften säger i Jeremia 17:9; ’bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt’, (Folkbibeln)
....så varför gå inom mig själv för att höra rösten av en lögnare när Guds Ord säger till mig att gå till
Jesus Kristus som säger; ’Jag är Vägen, Jag är Sanningen och Jag är Livet’”.

OBS! Kom ihåg Evy Junesweds förklaring på ”Emergent Church”:

En modern Reformationsrörelse med ett nytt evangelium,
i en ny förpackning för moderna människor”
.....................................................................................................

VAR PÅ ER VAKT!

En klarsynt kommentar från Majlis efter all hennes översättning och korrekturläsning:
”Nu slog det mig vilken liten Gud de tror på, Han verkar inte ha någon makt alls sett till deras resonemang.
Det är ju Han som strider för oss, det är Han som kan förändra och förvandla människor.
Och så tänkte jag att klart de lägger betoningen på business, det är ju lika med pengar! Nej fy vilket skräp.”

Jag återkommer till vad Guds Ord säger i Uppenbarelseboken 17 för att se ”kopplingen” med dessa ”7 berg”...
Vers 9: Och här är det sinne, som har visdom. De sju huvudena är sju berg, som kvinnan sitter på,
och de är sju kungar.
Vad som också fångat min uppmärksamhet är vad som står i samma kapitel
Vers 12: Och de tio horn som du har sett, de är tio kungar som ännu inte har fått något rike, men som
för en stund skall få makt som kungar tillsammans med vilddjuret.
(Reformationsbibeln)
Det skulle inte förundra mig om dessa ”apostlar” som försöker få makt genom ”Herravälde” är de kungar (7 eller 10)
som vi kan läsa om ovan... De strävar ju efter ett kungarike och återta de 7 Bergen (visserligen för att få Kristus att
komma tillbaka!), hämtar strategier från världen och de förmedlar ett annat evangelium – villoläror som förleder
mängder av godtrogna kristna... I PDF #8 – Peter Wagners nyhetsbrev – skriver han om ”sju boxar som representerar
sju olika enheter” - som nu blivit 9...det fattas bara en box till 10... det skulle kunna vara NARianer i olika nationer...
Ja, det var bara något som slog mig när jag läse hans nyhetsbrev och allt annat från dessa Herraväldesartiklar...
Jag kan mycket väl vara ”ute och cykla” – men det kan också vara värt att hålla koll på – de vill i alla fall ha makt!
Tiden får utvisa!
Om vi tänker på detta rationellt och bibliskt, så kommer sköke-kyrkan i den ultimata ände-tiden faktiskt att vara ansvarig för
världens ekonomiska system, och det är just dit denna 7 berg agenda är på väg. De 7 bergen är "sfärer" av olika aspekter av
KULTUR/SAMHÄLLE som kyrkan tycker att den måste övervaka, vara ansvarig för, härska och regera och påverka. (från PDF #41)

ÅTER IGEN; VAR PÅ ER VAKT – LÅT ER INTE DUPERAS OCH FÖRLEDAS! STÅ FASTA I ORDET!
.....................................................................................................
Här är en intressant Bibelvers – Ordspråksboken 24:21:
“My son, fear thou the LORD and the king: and meddle not with them that are given to change: “ KJV
”Min son, frukta HERREN och kungen, ge dig inte i lag med upprorsmän” Folkbibeln

Ser ni att Folkbibeln har ändrat slutet så det blir en annan innebörd...
Detsamma gäller Bibel 2000: ”Frukta Herren, min son, och frukta kungen, men ha inget med uppsatta män att göra.”
Karins SvEngelska översättning:
”Min son, frukta du HERREN och kungen; och ge dig inte i lag med dem som är benägna till förändring”

Detta tycker jag talar KLART om Förändringsagenter och Transformation-promotare!
.....................................................................................................
Jag finner ingen glädje i att skriva om dessa Marknadsplats Förändringsagenter och Bergstrategier och att ”nämna
namn”... det gör mig snarare bedrövad - men jag har nöd och upplever att det är ett måste att varnas för!
Jag har inget ”personligt otalt” med någon av dem jag nämnt vid namn!
De har säkert många gånger bra predikningar och står för mycket som är bra & Bibliskt, men det är ju vad de OCKSÅ
bejakar och "för in" eller "tillåter föras in" i kristenheten som är så farligt...
De tillåter att Kristi Evangelium förändras!

Efter all information ovan om hur 7 Bergen är upplagt och vem/vilka som ligger bakom – var det kommer ifrån...är det
då så konstigt att jag fått nöd och vill varna för detta? Föga visste jag den 12/8 när jag påbörjade detta nyhetsbrev att
detta (7 Bergen) redan kommit till Skara... Ska jag då inte varna för vad som sker i min egen hemstad? Bara för att jag
känner dessa människor? Om jag inte älskade dem och kristenheten så skulle jag väl bara strunta i detta och tänka
”bara jag själv har det rätt ställt med Gud och jag själv inte blir indragen i det...” Skulle jag tiga? JAG KAN INTE!
Det mest bedrövliga är - de som fått varningar - att de inte tar reda på HUR det verkligen förhåller sig... De borde väl
verkligen ta reda på det och hitta Bibelverser för att i så fall kunna bevisa och bestrida motsatsen...
VAD HAR HÄNT MED KÄRLEKEN TILL SANNINGEN???
Mycket av det som skrivts i detta nyhetsbrev är “Obekväm Sanning”... som avslöjat villoläror och HUR det förhåller
sig... jag inser att ALLA kommer inte att uppskatta denna ”sanning”... speciellt inte de som är djupt invloverade i NAR...

Truth is hate to those who hate the truth! Sanning är hat till de som hatar sanningen!
Och då handlar det främst om vilja hålla sig till Biblisk Sanning!
Den ”Obekväma Sanning” som presenterats här har ju mestadels översatts från andra skribenter eller från NARianer
och NAR-promotare själva – jag har mest satt ihop, länkat och översatt... Jag ber, tror och hoppas att någon får hjälp
av all denna information och som får kraft att dra sig ur och mod att varna andra!
Min glädje finner jag i Herren och Hans Rättfärdighet och i Sanningen = Bibeln!
”Den (Kärleken) gläder sig inte över orättfärdigheten, men den gläder sig med sanningen.”
1 Korintierbrevet 13:6 (Reformationsbibeln)
Om vi ska ”gråta Herrens tårar” så är det över alla dessa ”kristna ledare” som nämnts i detta nyhetsbrev, som vilseletts
att tro att vi kan bygga Guds Rike på mänskliga strategier – som förblindats till att avfalla från Bibliskt Evangelium.
LÅT OSS BE FÖR DEM!
Vi har blivit varnade:
”Så ge nu akt på er själva och på hela den hjord, där den Helige Ande har satt er till föreståndare*,
till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod. *KXII: biskopar.
Ty jag vet att sedan jag har skilts från er, skall farliga vargar komma in bland er, och de skall inte
skona hjorden. Bland er själva skall män uppstå som skall tala det som är orätt*, för att dra
lärjungar till sig.” *dvs. förvränga. Apostlagärningarna 20:28-30 (Reformationsbibeln)
Det är ju ingen ”slump” att 7 Bergen kom till Skara... bildandet av Bönenätverk... Daniel Viklunds profetia... New
Wines satsning av nätverk i Sverige 2009 (New Wine och Bill Johnson >> 31/3 - Från september 2008 till september 2009 valde New
Wine International att betydligt investera i New Wine Sverige, med syftet att bygga upp det svenska nätverket. - - - Vi har sett flera kyrkor blir
resurscenter, som nu sänder ut team till andra kyrkor för att köra New Wine helger och utbildningsdagar. ), Bill Johnsons besök i Sverige

2009 & 2011, Skaraborgare som varit på konferens i Rick Joyners kyrka i USA vars son gått Bibelskola hos Johannes
Amritser SOS, Skaraborgare som studerar under Tommy Lilja/PTL...och Skaraborgare som är bibellärare hos PTL...
Detta är ”frukten” av ”nätverkande” och deltagande i villoläror... och flera år av hårda satsningar från NAR-agenter!
Om du var på denna Förbönsdag i Skara – så vädjar jag till dig att du ångrar dig och vänder om!
Om du hör talas om någon liknande bön i ditt område – om du eller din församling är involverad i ”Berg strategier”
eller andra sammanhang som kan härröra från NAR / C. Peter Wagner med Apostlar & Profeter, SAMT Rick Warren –
tag dig ur och håll dig på långt avstånd! Det handlar om ditt bästa... tillåt dig inte att förledas och hamna på villovägar
som kan vara svåra att ta sig ur...
Kristna ledare, bröder och systrar i Kristus kanske är "gudfruktiga människor" som verkligen älskar Herren, men de kan
vara lika förförda själva... Detta är "människans väg" - inte "Guds väg"!
Kristna ledare och syskon i Herren kan göra oss besvikna – MEN kom ihåg; Herren Jesus Kristus sviker aldrig!

NAR-läran säger att vi ska inta/återta de ”Sju Bergen”, men vad säger Guds Ord om de sju bergen?
Upp 17:9: ”De sju huvudena är sju berg, som kvinnan [skökan] sitter på”.
Och vidare i Upp 18:4: ”Och jag hörde en annan röst från himlen som sade: Ni, mitt folk, gå ut från henne,
så att ni inte blir delaktiga i hennes synder, och för att ni inte skall få del av hennes plågor”.
Vi ska inte göra oss delaktiga i skökans otukt utan dra ut ifrån henne. Ta inte del i villoläror!
Mycket mer kunde ha skrivits om allt detta, ännu mer i detalj, men vi är nog alla överens om att detta räcker! ;-D)
Ja, detta är hur jag ser på det – min synvinkel utifrån hur jag förstår Bibeln...
Jag avslutar med att låna ord från skribenten i artikeln i PDF #40 ”C. Peter Wagner Spinner Nar” som näms ovan:
Jag sörjer ständigt över dessa personer, vars namn finns på foldern ”Förbönsdag i Skara Domkyrka” –
och speciellt dem jag känner väl; Carl & Cecilia Wallgren och Linnéa Gunnarsson – att de HAR tillåtit
spridning av villoläror som förändrat landskapet av Kristendomen med NAR/C. Peter Wagners
marknadsföringsverktyg, krigföringsritualer, nätverk och ledare.
När och hur föll de offer för en doktrin Som Lär Att Jesus inte besegrade Satan på korset? När lurades
de genom list, så Att deras sinne blev korrumperat från enkelheten Som är Kristus? (2 Kor. 11:3)
När lämnade de det ödmjuka enkla Evangeliet om Jesus Kristus och Hans nåd?
Hur kommer det sig att de Kan Tro Att Det Är bra för en kyrka att sitta på sju berg! (Upp 17:9)
Jag uppmanar varje läsare att be för dessa personer. Och med all uppriktighet och allvar vädjar jag till
dem att ångra sig och att åter vända om till Evangeliets sanning.
(Dessa får mina e-mail... om de läser dem eller inte... det är ju upp till dem!)

”Öppen tillrättavisning är bättre än kärlek som hålls dold” Ordspråksboken 27:5 Folkbibeln
“Open rebuke is better than secret love.” KJV
LÅT OSS FORTSÄTTA BE FÖR SVERIGE!
Jesus Kristus kommer snart – låt oss förbli i Honom och vara redo så att inget står i vägen!
För Sanningen,

Karin Jansson
Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8
(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna i detta e-mail fungerade då
detta e-mail skickades ut)
Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta
nyhetsbrev – det är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva.

Fler länkar – på engelska – för den som vill veta ännu mer:

Fler länkar – på engelska – för den som vill veta ännu mer:

http://www.deceptioninthechurch.com/unsoundbytes1wagner.html - Power To Stand Ministries Presents:
The Unsound Bytes Series #1: C. Peter Wagner
http://www.talk2action.org/story/2008/9/5/114652/6239 - Palin's Churches and the New Apostolic Reformation
Sarah Palin's Churches
Series of Documentary Videos and Supporting Articles
The following are links to articles and videos that have been posted on Talk2action.org in an ongoing series, documenting the research on Sarah
Palin's Churches and the Third Wave. They are listed in chronological order with the latest articles first. Below the links is a brief overview of the
New Apostolic Reformation.
Links to Information and Documentaries on Palin's Churches and the New Apostolic Reformation:
http://www.talk2action.org/story/2008/9/5/114652/6239
Killing Mother Theresa with their Prayers http://www.talk2action.org/story/2008/10/20/195730/89
Palin and the Apostles http://www.talk2action.org/story/2008/10/7/54010/1830
Fishers and Hunters - The Continuing Saga of Christian Zionism http://www.talk2action.org/story/2008/10/2/115153/281/
A Heartbeat Away or Why Palins Churches Matter http://www.talk2action.org/story/2008/9/25/93553/3296/
Buzzflash Interview with the Palin Churches Research Team http://www.talk2action.org/story/2008/9/24/173435/219/
In Video, Pastor Annoints Palin, Urges Infiltration of Schools, Government, Business http://www.talk2action.org/story/2008/9/24/13112/0816/
The Lions in the Pews http://www.talk2action.org/story/2008/9/24/82239/9750/
Palin, Muthee, and the Witch- Journalists Miss the Major Story http://www.talk2action.org/story/2008/9/20/171755/145/
YouTube Censors Viral Video Documentary on Palin's Churches http://www.talk2action.org/story/2008/9/13/1538/09770/
Palins Churches and the Holy Laughter Anointing, Video, Documentation, and Article http://www.talk2action.org/story/2008/9/11/113733/968/
Sarah Palins Demon Haunted Churches, Complete Edition With videos, documentation , and article
http://www.talk2action.org/story/2008/9/8/114332/7479/
Sarah Palins Churches and the Third Wave, Part Two http://www.talk2action.org/story/2008/9/5/03830/11602/
Sarah Palins Churches and the Third Wave, Part One http://www.talk2action.org/story/2008/9/5/0244/84583/
Direct video links:
Sarah Palins Churches and the Third Wave, also titled Palins Demon Haunted Churches
http://www.vimeo.com/1679097?pg=embed&sec=1679097
Palin's Churches and the Holy Laughter Anointing http://www.youtube.com
Palin, Muthee and Killing Mother Theresa http://www.youtube.com/watch?v=eruPRS4V0SA
Palin Anointer Thomas Muthee Fights Catholics, Witches and Python Spirits. http://www.youtube.com/watch?v=grrsRKP8L0s

För att se Charismas annonser som nämnts i detta nyhetsbrev:

Nedan ”video” kan ses här: http://www.vimeo.com/27536276 - Change Agent Book: What's Inside by Os Hillman

