
 

Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev - Februari 2014 
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... UMU / YWAM = NAR-anslutet  -  DEL 6 
(Marketplace Movement... 7 Mountains...) 

 

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus! 

 

I slutet av 2012 kom jag i kontakt med en kvinna i Norge via Caryl Matrisciana... http://caryltv.com/  

Vi fann varandra snabbt och kände ”enhet i anden” – förstod varandra precis när det gäller villoläror m.m. 

Hon skickade mig ett dokument som hennes dotter hade skrivit till UMU-basen Grimerud i Norge. Hon skrev om sin 

erfarenhet med Restore 24/7 (återställa/upprätta) – UMU – Ungdom Med Uppgift (på engelska YWAM – Youth With  

A Mission) för att påpeka de obibliska lärorna som de tagit in i sin undervisning. 

 

Jag har läst detta dokument flera gånger och känner starkt att detta behöver förmedlas för att ”varna de som vill bli 

varnade”!  Mycket av det hon tar upp ”bekräftar” det jag nämnt om i tidigare nyhetsbrev – speciellt om NAR = New 

Apostolic Reformation... (Nya Apostoliska Reformationen). 

I mitt senaste nyhetsbrev ”Todd Bentely = NAR Del 5” >>  (sidan 28-32) så nämnde jag om Rick Pino – lovsångsledare 

inom NAR – som hon också nämner om i sitt dokument.  

Att Loren Cunningham, grundaren för YWAM / UMU, ligger bakom ”7 Bergen strategin” har ju också tagits upp i 

tidigare nyhetsbrev ”7 Berg "Sverigebönen" = NAR Del 2” >>  (sidan 38).  

Jag anser att det hon skriver bör tas på högsta allvar!        

Citat ur dokumentet: (ursäkta min “SvEngelska” översättning!) 
 Regarding "New Apostolic Reformation", it is a big topic which I don't have the opportunity to go into details on here. But I can see that 

 a lot of what we were taught at Restore 24/7 was influenced by this movement, especially regarding revival. That a big "revival" is on 

 the way, and a "pouring of the Spirit", like a "fire". There are a lot of big words and seemingly little real distress for God to send his Spirit 

 of Truth which convicts about sin, righteousness and judgment, which leads to turning onto the Lord, preaching of His Word and 

 salvation for the people. 

Also it is unbelievable how these "Christian leaders", most of them from the USA, have gained so much influence in Norway. 

They are invited to conferences and their books are translated into Norwegian. If one does a little research one will find 

many warnings, especially from American and English believers who have studied this movement and the spirit it is 

communicating. See the resources at the end of the document for further study.  

 

 

 

 

 

 

 

International House Of Prayer  

I have studied different information about the teaching from "International House Of Prayer", see the resources at the 

bottom of the document. If I would have had this information in advance, I would never have joined Restore 24/7.  

Like mentioned earlier I reacted to the teaching from IHOP already in the fall of 2011. One of the leaders communicated that 

"Restore 24/7 is not IHOP, but we use some of their ideas". Looking back I realize that almost everything was taken from 

IHOP. Most of the leaders had been there, "prayer-missionaries" came from there and their methods, teaching and "live 

Beträffande "Nya Apostoliska Reformationen" så är det är ett stort ämne som jag inte har möjlighet att gå in på detaljer här. 

Men jag kan se att mycket av det de lärde oss på Restore 24/7 var påverkat av denna rörelse, särskilt i fråga om väckelse . 

Att en stor "väckelse" är på väg, och en "Andens utgjutning”, som en "eld". Det finns massor av stora ord och till synes lite 

verklig nöd för Gud att sända sin Sanningens Ande som överbevisar om synd, rättfärdighet och dom, vilket leder till att vända 

sig till Herren, att predika Hans Ord och frälsning för folket. 

Det är också otroligt hur dessa "kristna ledare", de flesta av dem från USA, har fått så mycket inflytande i Norge. De är 

inbjudna till konferenser och deras böcker är översatta till norska. Om man gör lite forskning så hittar man många varningar, 

särskilt från amerikanska och engelska troende som har studerat denna rörelse och anden som den kommunicerar. Se 

källorna i slutet av dokumentet för vidare studier . 

http://caryltv.com/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_27_9_13nar5.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-5_12.html


stream" were used. Utterances from Mike Bickle or other IHOP leaders were often sited. The terminology and teaching from 

IHOP permeated Restore 24/7. It was for example talked about "forerunners" (like John and Elijah, who are to prepare for 

Jesus' return) and the "bridal paradigm".  

 

 

 

 

 

 

 

Jag har fått tillåtelse av Irene A. från Norge att lägga ut detta dokument; på engelska och på norska (för de som inte 

kan engelska) i samband med mitt nyhetsbrev.  

Irene skrev: 
 It has been very good to get in touch with you, and to have someone to stand together with who understands something about what I 

 have been going through. I didn't want to publish this document on my own, since it was intended for the people who were in Restore. 

 In one way it is better that someone else is publishing it, and then it is not me that is "promoting my own cause". It is quite a personal 

 experience, and people can probably twist the story into their own meaning as well. In one of the messages I got from the main leader in 

 YWAM Norway, he said that some of the sources were not correct. I asked him if he could point out anything specific, but he never 

 replied on that. I believe I have been selective in choosing the sources; I wanted to make sure that they were factual, to the point and 

 serious. If you or any other should find something that is wrong or not Biblical, I would like to hear about it. Perhaps you can mention 

 that when you publish it? 

 

 

 

 

 

Jag tycker verkligen att Irene har använt urskillningens gåva och frimodigt vågat förklara hur det egentligen var när hon 

var där!! Om källorna inte var korrekta... och ledaren har inte svarat och bidragit med rätt källa, så antar jag att han 

bara försökte stoppa henne... Jag har läst igenom den engelska versionen flera gånger och kan inte komma ihåg något 

som jag skulle känt vara obiblisk från hennes sida. Tvärtom, vad hon har avslöjat är obibliska läror vid UMU/YWAM i 

Grimerud Norge och genom att göra så (= avslöja det!) var hon MYCKET BIBLISK!! 

 

Irene ville också att jag skulle poängtera att detta som hon har skrivit var från hennes erfarenhet under tiden då hon 

var där från augusti 2011 till Juni 2012... mycket kan ha ändrats sedan dess... en del länkar i dokumentet kan också ha 

tagits bort... 

Men vad jag själv såg på deras hemsida så verkar det som de fortfarande vill ha 24/7 prayers (bön 24/7), så jag 

upplever att hennes information fortfarande är korrekt och aktuell! 

Det har varit mycket bra att komma i kontakt med dig, och att ha någon att stå tillsammans med som förstår något om vad 
jag har gått igenom. Jag ville inte publicera detta dokument på egen hand, eftersom den var avsedd för de människor som 
var i Restore. På ett sätt är det bättre att någon annan publicerar det, och då är det inte jag som "främjar min egen sak".  
Det är en ganska personlig erfarenhet, och folk kan nog förvränga historien till deras egen mening också. I ett av de 
meddelanden jag fick från huvudledaren i YWAM/UMU Norge, så sade han att några av källorna inte var korrekta. Jag 
frågade honom om han kunde peka ut något specifikt, men han svarade aldrig på det. Jag tror att jag har varit selektiv i valet 
av källorna; jag ville vara säker på att de var sakliga, rakt på sak och seriösa. Om du eller någon annan skulle hitta något som 
är fel eller inte Bibliskt, så skulle jag vilja höra om det. Kanske du kan nämna det när du publicerar det? 

International House Of Prayer (Internationella Bönehuset) 

Jag har studerat olika information om undervisningen från "International House of Prayer", se källorna i slutet av dokumentet. 

Om jag hade haft denna information i förväg, så skulle jag aldrig ha gått med i Restore 24/7.  

Som tidigare nämnts så reagerade jag på undervisningen från IHOP redan under hösten 2011. En av ledarna meddelade att 

"Restore 24/7 är inte IHOP, men vi använder en del av deras idéer". När jag ser tillbaka inser jag att nästan allt togs från IHOP. 

De flesta ledarna hade varit där, "bönemissionärer" kom därifrån och deras metoder, undervisning och "live stream" 

(direktsändning) användes. Yttranden från Mike Bickle eller andra IHOP ledare citerades ofta. Terminologin och undervisningen 

från IHOP genomsyrade Restore 24/7. Det talades till exempel om "föregångare" (som John och Elia, som ska förbereda för Jesu 

återkomst) och "brudparadigm". 



http://www.grimerud.no/ministries/restore/ -  

RESTORE / YWAM – Ungdom i Oppdrag 
  

Bild kopierad från deras hemsida 3/2-2014     

 

 

 
 

Restore 24/7 is a ministry seeking God in prayer and worship 24/7. We have 

done that in the Upper Room since October 1st 2010! 

 

   Restore = Återställ 

 

 

Do you pray all the time? 

Not yet. But our goal is to pray and worship 24/7,  

24 hours a day, 7 days a week, all year round. 

 

 

 

 

 

 

Då jag själv varit ”nära” en YWAM (UMU) bas i USA – då en släkting var involverad under några år i slutet av 90-talet – 

så fick jag lite ”insider information” och vet en hel del om dem själv...  

Att läsa det Irene skriver förvånar mig därför inte alls! 

Jag upplever det som helt trovärdigt och delar hennes nöd för de som fastnat och fastnar i dessa villoläror... 

 

Jag kan inte varmt nog rekommendera att läsa det hon skrivit!  

Jag översätter inte den engelska texten, då den finns tillgänglig på norska... 

(Då detta dokument skrevs i slutet av 2012 – början av 2013 så kan vissa länkar vara borttagna eller ej fungera.) 

 

Se bilaga #1 - Feedback to Grimerud in English (Feedback/Återkoppling till Grimerud på engelska) 

    #2 - Tilbakemelding til Grimerud på Norsk 

För att ”bestyrka” Irenes dokument vill jag uppmärksamma denna länk/artikel som sändes ut i ett nyhetsbrev i början 

av året av Charisma Magazine… den största “kristna” tidskrift/förlag som sprider Trosrörelsens och NAR-rörelsens 

villoläror...  

http://www.charismamag.com/spirit/prayer/19477-over-30k-people-gather-in-kansas-city-for-prayer-conference  
    Over 30K People Gather in Kansas City for Prayer Conference  

               10:00AM EST 1/1/2014 Leilani Haywood 

 Leaders from key movements in missions, evangelism, prayer and Bible translation met together for the first time  

to strategize. Here's what happened in that historic meeting. 

 - - - 

More than 30,000 people from 100 countries gathered in Kansas City for the Onething Conference hosted by the 

International House of Prayer (IHOPKC) in late December.  

 The conference was also the launch of what is to be an annual summit of the major leaders in the missions, prayer and  

Restore 24/7 är en ministry som söker Gud i bön och tillbedjan 24/7.  
Vi har gjort det i den Övre Salen sedan 1 oktober 2010! 

Ber ni hela tiden?  

Inte ännu. Men vårt mål är att be och tillbedja 24/7,  

24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året runt. 

http://www.grimerud.no/ministries/restore/
http://www.charismamag.com/spirit/prayer/19477-over-30k-people-gather-in-kansas-city-for-prayer-conference


Bible translation movements and a partnership with the Seed Company of Wycliffe Bible Translators.  

"We want to see the gospel preached and 24/7 worship and prayer in every tribe and tongue," said Mike Bickle, founder of 

IHOPKC, in the opening session.  

- - - 

 - Mark Anderson, a leader with Youth With a Mission, calls the summit historic. 

 "We are in a time right now where we are launching a new expression of missions and prayer," he says. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta “bekräftar” YWAMs / UMUs involvering med Mike Bickle / IHOP och deras 24/7 bönerörelse! 

Exakt vad Irene har skrivit om i sitt dokument... 

Det gäller naturligtvis YWAM / UMU runt om i världen – även Sverige, tyvärr! 

 http://ywamrestenas.se/sv/aboutrestenas/aboutywam/ - Info om UMU 

 Ungdom Med Uppgift är en internationell frivilligbaserad rörelse med kristna från olika bakgrunder, kulturer   

 och kristna traditioner (= Ekumenik!)  som är överlåtna till att tjäna Jesus över hela jorden. Ungdom Med Uppgift  

 är också känt under förkortningen UMU (YWAM, uttalas ”wajwäm”) och vårt syfte är kort sagt att lära känna Gud  

 och gör Honom känd.   ( Ordet ”Ekumenik” går EJ att hitta i Bibeln – sök själv! Ett ord från RKK om enhetssträvan för att få 

  alla tillbaka in under påven... Länkar för att läsa mer om detta:    

  http://www.bibelfokus.se/search/node/ekumenik http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekumenik   http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekumeniskt_koncilium )   
 - - - 

 Ungdom Med Uppgifts grundläggande värderingar uttrycker våra grundläggande trosuppfattningar, men även 

 föreskrifter Gud gav vid UMUs grundande år 1960 (= NARianen Loren Cunningham är UMUs grundare).  

 De finns nedskrivna så att Guds tilltal till UMU ska kunna ges vidare till kommande generationer. Dessa 

 värderingar och trosuppfattningar har varit och kommer att vara de vägledande principerna för UMU:s 

 tillväxt. Några av dem är gemensamma för alla kristna överallt, andra är utmärkande för Ungdom Med 

 Uppgift. Kombinationen av trosuppfattningarna och värderingarna ger UMU dess unika familjedrag – vårt 

 ”DNA”. Vi högaktar dessa värderingar, som visar på vilka vi är, hur vi lever och hur vi fattar beslut. 

 - - -  

 5. Vara visionära 

  UMU är kallade till att vara visionära genom att ständigt ta emot, utveckla och förlösa nya visioner från Gud.   

 Vi stödjer uppstartandet av nya arbeten och metoder och vill vara radikala för att kunna nå alla generationer, 

 folkgrupper och delar av samhället. Vi tror att UMU:s apostoliska kallelse kräver samspel mellan moget andligt 

 ledarskap, frihet i Anden och frihet i relationer, allt grundat på Guds ord. 

 - - - 

 7. Ha en bred struktur och vara decentraliserat 

  UMU är en mångsidig organisation med en bred struktur, men samtidigt integrerad. Vi är en global familj av   

 olika arbeten som hålls samman av gemensamma visioner, värderingar, syften och relationer. Vi tror att 

 strukturer är till för att tjäna människor och Guds ändamål. Alla arbeten på alla nivåer har därför ansvaret och 

 förmånen att ansvara inför en grupp av äldste, och även inför UMU:s globala ledarteam, GLT.     
                  GLT = YWAM’s Global Leadership Team = UMUs Globala Ledarskaps Team (GLT) 

                     http://www.ywamlife.com/News/Archive/GLT-embraces-big-vision-and-global-eldership-plan 

Över 30 000 människor samlas i Kansas City för bönekonferens 
              10:00 Eastern Standard Time (Östkusttid) 2014/01/01 Leilani Haywood 
 
 Ledare från viktiga rörelser/nyckelrörelser i mission, evangelisation, bön och bibelöversättning träffades för första 
gången för att lägga upp strategier . Här är vad som hände i det historiska mötet. 
 --- 
Mer än 30 000 människor från 100 länder samlades i Kansas City för Onething-konferensen (En Sak konferensen) 
som hölls av International House of Prayer (IHOPKC) i slutet av december. 
 Konferensen var också lanseringen av det som kommer att vara ett årligt toppmöte av de största ledarna i 
missions-, bön- och Bibelöversättningsrörelser och ett samarbete med Seed Company av Wycliffe Bibelöversättare. 
"Vi vill se evangeliet predikat och 24/7 tillbedjan och bön i alla stammar och språk”, sa Mike Bickle, grundare av 
IHOPKC, i öppningssessionen. 
--- 
 - Mark Anderson , en ledare med Ungdom med uppgift, kallar toppmötet historiskt . 
 "Vi är i en tid nu då vi lanserar ett nytt uttryck för mission och bön", säger han . 

http://ywamrestenas.se/sv/aboutrestenas/aboutywam/
http://www.bibelfokus.se/search/node/ekumenik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekumenik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekumeniskt_koncilium
http://www.ywamlife.com/News/Archive/GLT-embraces-big-vision-and-global-eldership-plan


 8. Vara internationellt och samfundsöverskridande 

 UMU är internationellt och samfundsöverskridande både lokalt och globalt. Vi tror att mångfald vad gäller 

 etnisk bakgrund, språk och samfund tillsammans med återlösta kulturella uttryck är något positivt som bidrar 

 till en sund och växande missionsrörelse. 

 http://www.ywam.se/ - YWAM Sweden 

                  HÄR FINNS VI 

      DALARNA 

      LINKÖPING 

      MALMÖ 

      RESTENÄS 

      STOCKHOLM 

      VILHELMINA 

        

 På samma hemsida kan man även se   

                    OM UMU 

      UMU I SVERIGE 

      UMU INTERNATIONELLT 

      UNIVERSITY OF THE NATIONS 

      VÅRA VÄRDERINGAR 

      PRESSRUM 

      INTERNATIONELLA KONTORET 

 

      

 På sidan ”UMU INTERNATIONELLT” kan man  läsa: 

  Kolla in www.ywam.org för mer information om var vi finns och om vårt arbete internationellt. 

 Detta är YWAMs officiella hemsida… 

                        

                          ABOUT US 

      ABOUT YWAM  

      VALUES  

      YWAM FOR YOU 

      NEWS AND STORIES 

      ENDORSEMENTS 

      CONTACT US 

    
 

 

 

 http://www.ywam.org/about-us/endorsements/ -  ENDORSEMENTS 

 Att börja med dessa två som godkänner/rekommenderar YWAM visar tydligt VART de står!!! 

 Jag tar inte tid att översätta och kommentera vad de skriver – det är namnen jag vill uppmärksamma! 
  

 Church Leaders   
  “Loren Cunningham has been one of the most adventuresome visionaries of our time. What he has accomplished staggers the imagination.   

 God gave him a dream and he lived it out–very few of us do that. Wherever I go I seem to run into people who have been discipled into   

 radical discipleship by YWAM. Those who have been a part of their program prove to be a great gift to churches around the world. Their   

 spirituality, their ability to witness, and their commitment to take seriously the teachings of Christ have impacted Christendom. I can safely   

 say that YWAM is one of the most important and effective movements in Christendom today.” 

 Dr. Tony Campolo, Professor Emeritus of Sociology, Eastern College, Founder and President of Evangelical  Association for   

 the Promotion of Education 

http://www.ywam.se/
http://www.ywam.org/
http://www.ywam.org/about-us/endorsements/


 Anthony (Tony) Campolo är Emerging Church ledare och promotar New Age & positivt tänkande!!!!   

 Kallar sig själv “The Positive Prophet” – ”Den Positiva Profeten”... http://tonycampolo.org/  

           Se DVD-serien “Wide is the Gate” av Caryl Matrisciana för mer info om Tony Campolo! 
  http://www.caryltvshop.com/product.php?productid=17524&cat=251&page=1  
  http://www.caryltvshop.com/product.php?productid=17686&cat=251&page=1  

           Dessa länkar tar också upp om Campolo:  

               http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/FAITHUNDONE7.html - Faith Undone - Kapitel 7 av 13 Munkar, Mystik , Urgammal vishet

             http://media.bibelfokus.se/docs/Roger_Oakland/Tony_Campolo_Kontemplativ_bon.pdf - Tony Campolo: Om att vara “Pånyttfödd” genom kontemplativ bön

             http://www.lighthousetrailsresearch.com/tonycampolo.htm - Tony Campolo is Speaking His Mind About Mysticism, Interspirituality and More

             http://www.takeheed.net/Assorted_Articles/Contemporary/cam.htm - TONY CAMPOLO - SHEDDING LIGHT or SPREADING LEAVEN?                                                

 “We congratulate Youth With A Mission on their vision and creativity in training youth to reach around the  world for Christ 

 in education, mercy ministries, evangelism, and frontier missions. We rejoice with you in the faithfulness of God and of His 

 people! May God continue to bless you and use you mightily as you invest in and contribute to the lives of Christian young 

 people in your efforts to reach the world for Christ.” 

 Dr. David Yonggi Cho, Founder and Senior Pastor, Yoido Full Gospel Church, Seoul, Korea 

  Att Yonggi Cho är en trosrörelsepredikant är välkänt vid det här laget… 

            http://www.deceptioninthechurch.com/fprophets.html#pycho - Paul (David) Yonggi Cho 

          http://www.deceptioninthechurch.com/TB_2.html - The "Toronto Blessing" 

 Och att ha med NARianen Hayford är ytterligare bevis på VART de står och vilka de rör sig med: 
 “The influence of YWAM and the leadership of Loren Cunningham, in character and constancy, has been, under God’s grace,   

 one of the most determinative factors in bringing about the global Church’s renewal and impact in the last half of the 20th 

 century.” 

 Dr. Jack W. Hayford, Founding Pastor, The Church On The Way; Chancellor, The King’s University 

 http://www.deceptioninthechurch.com/fprophets.html#jhayford - Jack Hayford 
 http://fortheloveofhistruth.com/2011/10/08/what-is-the-new-apostolic-reformation-and-why-should-we-be-concerned-about-it-2/ - What Is The New Apostolic Reformation? 

 

 Bill Hybels är inte heller bättre att ha med som referens... då han promotar Emergent Church och 

 upphöjer en av deras ledare = Bono från U2… (http://sv.wikipedia.org/wiki/Bono , http://sv.wikipedia.org/wiki/U2) 
 “Whenever I’m traveling and speaking internationally and meet high-committed, servant-oriented Christian leaders, I think  to 

 myself, ‘Another YWAMer!’ I’m rarely mistaken. I am so grateful for the work of YWAM and for the intensity with which you do it.” 

 Bill Hybels, Founder and Senior Pastor, Willow Creek Community Church    

           Se DVDn  “The Submerging Church” för mer info om Bill Hybels & Bono/U2  http://www.thesubmergingchurch.com/ 

             http://www.lighthousetrailsresearch.com/willowcreek.htm - emergent/Willow Creek andthe New Contemplative/Emerging Spirituality   

             http://bibelfokus.se/node/230 - Emergent (Emerging) Church och Purpose Driven Church 

           http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/FAITHUNDONE2.html - Faith Undone - Kapitel 2 av 13 "Födelsen av Emerging Church" 

 Mission Leaders   Bland andra: 

 Dr. Bill Bright, late Founder and President, Campus Crusade for Christ International     En annan missionskola för ungdomar 

 Paul Eshleman, Founder, The JESUS Film Project  

 Franklin Graham, President and CEO, Billy Graham Evangelistic Association    

 George K. Otis, Jr., President, The Sentinel Group Transformation DVD with NAR-strategies of “Spiritual Mapping” 

 Musicians and Others 

 Rebecca Saint James, Musician  

 Michael W. Smith, Contemporary Christian Musician   Ofta varit med och sjungit på Billy Graham Crusades 

 World Leaders 

 Billy Graham, Evangelist, Author, Retired from Billy Graham Evangelistic Association 2005 

Flera av dessa namn har jag nämnt om i mina nyhetsbrev om NAR… så jag behöver inte upprepa… 

Vill du verkligen veta? Ja, ta dig då tid att läsa dem...  
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>         

   "Sverigebönen" = NAR Del 2 >>  Ellel Ministries = NAR Del 3  >> 

   Bönerörelser =  NAR Del 4 >>   Todd Bentely = NAR Del 5  >> 

Sök även andra artiklar som varnar för NAR – tag reda på vad de verkligen lär ut och står för – det räcker inte 

att de skriver på sin hemsida att de vill hålla sig till Bibeln – det är vad de OCKSÅ förmedlar och tillåter som är 

så oerhört vilseledande och farligt! 

http://tonycampolo.org/
http://www.caryltvshop.com/product.php?productid=17524&cat=251&page=1
http://www.caryltvshop.com/product.php?productid=17686&cat=251&page=1
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/FAITHUNDONE7.html
http://media.bibelfokus.se/docs/Roger_Oakland/Tony_Campolo_Kontemplativ_bon.pdf
http://www.lighthousetrailsresearch.com/tonycampolo.htm
http://www.takeheed.net/Assorted_Articles/Contemporary/cam.htm
http://www.deceptioninthechurch.com/fprophets.html#pycho
http://www.deceptioninthechurch.com/TB_2.html
http://www.deceptioninthechurch.com/fprophets.html#jhayford
http://fortheloveofhistruth.com/2011/10/08/what-is-the-new-apostolic-reformation-and-why-should-we-be-concerned-about-it-2/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bono
http://sv.wikipedia.org/wiki/U2
http://www.thesubmergingchurch.com/
http://www.lighthousetrailsresearch.com/willowcreek.htm
http://bibelfokus.se/node/230
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/FAITHUNDONE2.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-9_12.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_15-12_12.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_27_9_13nar5.html


Bibeln varnar om falska apostlar och profeter!!! 
 

2 Corinthians 11:13-15   

 13 For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. 

 14 And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light. 

 15 Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness;  

 whose end shall be according to their works.    (King James Version)  

 
 13. Ty sådana är falska apostlar, bedrägliga arbetare, som försöker likna Kristi apostlar. 

 14. Och det är inte underligt, ty Satan själv förvandlar sig till en ljusets ängel. 

 15. Därför är det inte något märkvärdigt om också hans tjänare förvandlar sig till rättfärdighetens tjänare. 

 Men deras slut skall motsvara deras gärningar.    (Hela Nya Testamentet Reformationsbibeln andra upplagan 4 februari 2014) 

 

 

Jeremia 23:1, 16-17, 22, 31-32, 36     

 1 Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture! saith the Lord. 

 16 Thus saith the Lord of hosts, Hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you:  

 they make you vain: they speak a vision of their own heart, and not out of the mouth of the Lord. 

 17 They say still unto them that despise me, The Lord hath said, Ye shall have peace; 

 and they say unto every one that walketh after the imagination of his own heart, No evil shall come upon you.  

 22 But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words,  

 then they should have turned them from their evil way, and from the evil of their doings. 

 31 Behold, I am against the prophets, saith the Lord, that use their tongues, and say, He saith. 

 32 Behold, I am against them that prophesy false dreams, saith the Lord, and do tell them,  

 and cause my people to err by their lies, and by their lightness; yet I sent them not, nor commanded them:  

 therefore they shall not profit this people at all, saith the Lord. 

 36 And the burden of the Lord shall ye mention no more: for every man's word shall be his burden;  

 for ye have perverted the words of the living God, of the Lord of hosts our God.    (King James Version) 

23 Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger Herren.  

16 Så säger Herren Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. 

Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från Herrens mun. 

17 Om och om igen säger de till dem som föraktar mig: " Herren har sagt: Det skall gå er väl." 

Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de: "Ingen olycka skall drabba er." 

22 Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att  

vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. 

31 Jag är emot profeterna, säger Herren, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: "Så säger Herren."   

32 Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger Herren.  När de berättar dessa drömmar,  

för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något  

uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger Herren. 

36 Men " Herrens tunga" skall ni inte mer nämna. Ty för var och en skall då hans eget ord bli en "tunga",  

eftersom ni förvränger den levande Gudens, Herren Sebaots, vår Guds, ord.    (Svenska Folkbibeln) 

Låt oss inte följa människor – självutnämnda apostlar & profeter – med deras metoder, strategier, visioner och planer.  

Låt oss istället läsa Bibeln och endast följa vad som står däri och förlita på att Guds Helige Ande leder oss rätt! 

Johannes 16:7-15    

 7 Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away:  

 for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you. 

 8 And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment: 

 9 Of sin, because they believe not on me; 

 10 Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more; 

 11 Of judgment, because the prince of this world is judged. 

 12 I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. 

 13 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself;  

 but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come. 

 14 He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. 

 15 All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.  

       (King James Version) 

http://www.bibel.se/download.do?ug=Administrator&f=SRB+Hela+NT+andra+uppl+febr+2014.pdf


 7. Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er.  

  Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 

 8. Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och om rättfärdighet och om dom. 

 9. Om synd, ty de tror inte på mig, 

 10. om rättfärdighet, ty jag går till min* Fader och ni ser mig inte längre, *UN utelämnar: min. 

 11. om dom, ty denna världens furste är dömd.  

 12. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. 

 13. Men när han kommer, sanningens Ande, skall han leda er till* hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv,  

 utan allt han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.  *UN: in i. 

 14. Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han ta och förkunna för er. 

 15. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag, att han skall ta av mitt och förkunna för er. 

      (Hela Nya Testamentet Reformationsbibeln andra upplagan 4 februari 2014) 

Jag skulle kunna komma med många fler kommentarer och länkar om YWAM/UMU... MEN ska inte skriva mer...  

Jag vill ge plats/tid åt att verkligen läsa Irenes dokument... det hon berättar är oerhört viktigt att känna till! 

 

KÄRA FÖRÄLDRAR – BED OCH TÄNK ER FÖR VART NI SÄNDER ERA UNGDOMAR PÅ BIBEL- & MISSIONSSKOLOR! 

Utsätt dem inte för UMUs infiltrering av NAR-apostlar och NAR-profeter med deras villoläror! 

Ja, oavsett Missionskola/Bibelskola – ta noga reda på vad de står för, vilka läror de förmedlar och vilka lärare de har! 

Idag kan vi inte vara nog försiktiga! 

 

JA... Irene och jag kan nog av vissa ses vara  “narrow minded” – trångsynta... 

Men vi skäms INTE för Krisit Evangelium som är Guds kraft till frälsning! 

Vi har valt att vandra genom den TRÅNGA porten och på den smala Vägen som leder till livet... 

 

DU HAR OCKSÅ ETT VAL! 

 

Matthew 7:13-14 

 13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way,  

 that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: 

 14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.  (King James Version) 

 13. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet,  

 och det är många som går in genom den. 

 14. Ty den port är trång, och den väg är smal* som leder till livet, och få är de, som finner den.  *Alt. övers.: svår. 

     (Hela Nya Testamentet Reformationsbibeln andra upplagan 4 februari 2014) 

Låt oss finna Nåd att förbli i Kristus och Hans Sanning så vi förblir på Hans Väg! 

 

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 nyhetsbrev fungerade 

då det skrevs) 

 

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. 

 

 

 

OBS! Detta nyhetsbrev är inte avsett som ett personligt ondskefullt angrepp på ”YWAM/UMU-anhängare” som 

människor (ej heller andra som nämns vid namn). Gud kommer att döma dessa, inte vi.          

 

Men vi måste erkänna att mycket krävs av dem som står i ledningen för ”kristna rörelser”, ”Bibelskolor och 

Missionsskolor” som gör anspråk på speciella gåvor och ”smörjelse”... speciellt de som ska ta hand om våra 

kristna ungdomar!!! 
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