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Här är kopia på mitt e-mail från förra året.
De flesta länkar är OK, men några har blivit något förändrade.
Länken till Karin Widéns text ”Apropå Jesusmanifestationen ” från 2009 fungerade inte längre, så jag har bifogat en kopia på hennes text.
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guds Frid vänner i Jesus Kristus,
Det är med bedrövat hjärta och bävan som jag skriver detta e-mail...men jag känner att jag behöver göra det...och jag fruktar hellre Gud
än människor...
Detta e-mail, se nedan, kom till min kännedom i november och jag vill härmed, på det fullaste allvar, varna för detta Nätverk.
Enligt samtal med Daniel Viklund i mars hade ”Apostoliskt Nätverk i Sverige” ”lagts på is” i början av året...Nu drar de tydligen igång
igen...
”Tänk att få börja ett nytt 2010 med att träffa andliga ledare från hela norden och tillsammans höra den helige Ande tala.”

...fast som ”Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom”
Fortsättning nedan... (OBS! Bibelverser är hämtade ur Reformationsbibeln om inte annat anges)
Om ni har annan åsikt än mig, kom gärna med era kommentarer och Bibel verser – men inte förrän ni verkligen har läst igenom
detta...och tagit
del av det material och länkar jag hänvisar till...
From: Mission SOS [
Sent: den 18 november 2009 03:35

] On Behalf Of Mission SOS

To:
Subject:

Inbjudan till Ledardagar 19-20 januari 2010
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19-20 januari 2010

Skaran av dem som trodde var
ett hjärta och en själ, och ingen
enda kallade något av det han
ägde för sitt, utan de hade allt
gemensamt. Med stor kraft
frambar apostlarna vittnesbördet
om Herren Jesu uppståndelse,
och stor nåd var över alla.Apg 4:3233
Bästa andliga ledare,
Efter ett litet uppehåll för Skandinaviskt Nätverk
för Apostolisk Kristendom så känner vi som
ledningsgrupp att det dags att träffas till en
nystart och förhoppningsvis utveckling av
nätverket! Vi känner en väldig tro på framtiden,
vad den helige Ande har planerat och vill göra
genom Skandinaviens andliga ledare. Gud har
inte glömt norden.
Tema för nästa träff är ”Församlingsplantering
och pionjärmission”, ledardagarna äger rum i SOS
Church nya lokaler på Warfvinges väg 26 på
Kungsholmen i Stockholm tisdag till onsdag den
19-20 januari 2010 från lunch till lunch. Vi ber för
Skandinavien, umgås och lyssnar till relevant och
praktisk undervisning.
Talare under dagarna är pastor Israel Pochtar,
messiansk, judisk församlingsplanterare från
södra Israel samt Daniel Viklund, Johannes
Amritzer, Thomas Jonsson och Tommy Lilja. Tänk
att få börja ett nytt 2010 med att träffa andliga
ledare från hela norden och tillsammans höra den
helige Ande tala.
För ett förvandlat Sverige och Skandinaviens
skull,

Johannes Amritzer tillsammans med
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Sven Bengtsson, Curt Johansson,
Daniel Viklund & Peder Teglund
Ledningsgruppen, Skandinaviskt Nätverk
för Apostolisk Kristendom
Anmälan
Anmäl dig på hemsidan eller
till info@missionsos.org
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jag är medveten om att jag kan missuppfattas och verka dömande, men det får jag räkna med och stå ut med. Jag ber bara; vänligen,
läs igenom allt och verkligen kolla de länkar/artiklar som jag hänvisar till och bed om Guds Helige Ande att hjälpa dig/er förstå vad jag
menar...tyvärr, blir det ett långt brev...
Hösten 2008, efter ”Lakeland-skandalen” och efter att ha hört om ”Profetkonferensen” och ”Bön 080808” och allt vad det var, kände
jag Guds Helige Andes ledning att söka om Johannes Amritzer på internet och fann då att han startade det ”Apostoliska nätverket” i
Sverige.
I en artikel i http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=97417, 2005-10-13, kan man läsa att det är Johannes Amritzer, som startat det
”Apostoliska nätverket” i Sverige och han säger att nätverket bl.a. ska fungera som ett beskydd för ledare...och första gången då han
använder sitt ”apostoliska svärd”!!!
Där och då berättar han att han fick en utmaning att starta ett nätverk i Sverige. De amerikanska kollegerna tyckte att Amritzer har "guts" nog, och Amritzer är inte
sen att hålla med.
Han tar sedan fram ett svärd som han säger att han har fått från det apostoliska nätverket i USA och håller det framför publiken. − Detta är ett apostoliskt svärd.
Det är första gången jag använder det här i dag. Gud nåde den som dräper en evangelist som är fem år yngre än mig, säger han med väsande, hotfull stämma.
Uttalandet refererar tillbaka till ett resonemang om att äldre ledare har ett ansvar för att stötta yngre pastorskolleger. − Jag håller svärdet över Sverige. Visst finns det
plats för många apostlar i Sverige? Jag har inte fått det tilltalet ännu helt uttalat från Gud. Men visst kan vi väl behöva lite unga apostlar och profeter i Sverige?
säger Johannes Amritzer.

Vad som verkligen var ”upplysande” var att han tillhör Profetrörelsen ICA – International Coalition of Apostles, som har Peter Wagner i spetsen...
http://www.baptist.fi/mst/PDF2005/Mst_07_05/Mst_07_05_konferensen.pdf
Internationellt nätverk
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
samfundstill hörighet. 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 fann även att Johannes Amritzer är, enligt http://www.baptist.fi/mst/PDF2005/Mst_07_05/Mst_07_05_konferensen.pdf; ”Chairman
in the leader team for the Scandinavian Network for Apostolic Christianity”…som även bekräftas i hans e-mail ovan.
I denna länken/artikeln http://www.missionsos.org/sv/nyheter/?ArticleID=1626511809 kan man bl.a läsa:
Daniel Viklund, som är med i ledargruppen för Apostoliskt nätverk, berättar att tanken bakom ledardagarna är att det ska vara ett forum där församlingsledare i
Sverige kan komma samman och dela kärleken, visionen och kampen. ”Johannes berättade att han hade varit i USA och fått flera uppmaningar om att den apostoliska
tjänsten och framför allt den apostoliska kristendomen måste lyftas fram som standard för kristendom i Sverige. En längtan att se människor samlas kring
det som Bibeln definierar som apostolisk kristendom föddes.”

Vad tror ni att de menar med Apostolisk Kristendom? Var i Bibeln finner man denna definiering?
Varför måste man åka till USA för att av andra få ”uppmaningar” om att starta nätverk?
Skulle inte ”profeter” kunna höra sådant själva direkt från Gud här i Sverige??? Är det inte Guds Helige Ande som ska hjälpa och lära
oss och uppmana oss?
RÄCKER DET INTE LÄNGRE MED ”BIBLISK KRISTENDOM”; MED ATT PREDIKA EVANGELIUM SOM GER KRAFT TILL
FRÄLSNING???
Som Bibeln definierar det i Romarbretet 1:16-17”Ty jag skäms inte för Kristi evangelium, ty det är Guds kraft till frälsning för var
och en som tror, först för juden, så också för greken, därför att i detta blir Guds rättfärdighet uppenbar, av tro till tro, som det är skrivet:
Den rättfärdige skall leva av tro.”
Är vi inte Kristna om vi inte underordnar oss ”Apostolisk Kristendom”?
Behöver Sverige ett Apostoliskt Nätverk som är involverade i ICA/NAR ? Jag, personligen, tror inte det och tycker inte det!
Sverige behöver inte en slags ”New Age-kristendom” som tydligt finns inom NAR!
Vad vi behöver är verkliga Profeter, Pastorer och Bibeltroende som står upp för ALL Sanning, som endast är hängivna och
trogna Gud och Hans Ord! De som vill tjäna Gud och vägra gå med i organisationer som kan manipulera och styra dem och
åhörarna... och Profeter som vågar avslöja fel doktriner! Den Kristendom vi behöver är det Apostlarna en gång gav oss!
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Judasbrevet 1:3 ”Mina älskade, eftersom jag med all iver har tagit mig före att skriva till er om allas vår frälsning, har jag funnit det nödvändigt att i min skrivelse
förmana er att kämpa för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga.”

VET NI VAD ICA STÅR FÖR? VET NI OM ATT PETER WAGNER OCKSÅ ÄR LEDARE FÖR NAR?
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”? http://truthspeaker.wordpress.com/2009/01/28/encountering-nolr-new-order-of-latter-rain-sidewalk-dream-interpreters/
VET NI VAD DE STÅR FÖR, VAD DE UNDERVISAR?
Det finns en DVD-serie; lång men 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!
http://www.deceptioninthechurch.com/nardvd.html The New Apostolic Reformation - What is it and where is it going?
Enligt DVD-serien om NAR så tar de upp om hur utspritt NAR är – rakt in i ”globala böne-nätverk”...som t.ex. Hans Marklund står i
spetsen för i Sverige...
Är ni medvetna om att även detta kommer från Profetrörelsen NOLR/NAR/ICA – alias Peter Wagner?
Jag hade tänkt att bifoga bilagor som jag fann i höstas som talar om Sveriges nationella bönenät, vilket verkar underbart, men som
kommer rakt ner från NAR / Peter Wagner! Men alla länkar jag hade till detta nätverk tycks inte fungera längre...men som ni kan se
finns den under länkar på hemsidan för Västerdalarnas Friförsamling, vilket är Daniel Viklunds f.d. församling i Dala-järna: (den länken
fungerar inte heller, men visar i alla fall att den finns!)
SNB - Sveriges Nationella Bönenät
ETT FÖRVANDLAT SVERIGE! - SNB kommer att ta initiativ till lokala bönesamlingar, regionala och nationella böneseminarier och konferenser. SNB vill tillsammans
med allt Guds folk se enad fokuserad bön för folkväckelse. http://www.vdf.se/links/index.php?category=Kristna+organisationer

MAN FÖRSTÅR ÄNNU MERA ALLVARET OM DETTA (”Globala”) EFTER ATT HA SETT DVDn OM NAR!
För dig som verkligen vill veta SANNINGEN uppmuntrar jag att beställa dessa DVDn
(engelska) http://www.deceptioninthechurch.com/nardvd.html
De kostar US $49.00 + frakt = men det är värt pengarna!
Du som abolut inte har råd, men ärligt vill veta mera, kontakta mig så kan du få låna mina DVDn…
Man kan även läsa en hel del bra artiklar här (engelska): http://www.deceptioninthechurch.com/newapostolic.html#cpeterwagner
ÄR DET DENNA APOSTOLISKA KRISTENDOM (ENL. ICA/NAR/NOLR) SOM VI VILL FÅ IN I SVERIGE?
Detta är det ”Apostoliska Nätverket” (upphovsmännen/budbärarna av denna ”Apostoliska Kristendom”) varav en stor del av de högsta
inom ”Profetrörelsen” med Peter Wagner i spetsen stod på estraden under den s.k. ”Lakeland Väckelsen” 2008 och smorde Todd
Bentley inför hela världen, där de även s.k. ”profeterade” över honom...
http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2008/08/18/time-for-che-ahn-to-eat-his-words-re-todd-bentley/ The following prophecy was spoken over Todd
Bentley at the apostolic commissioning service on June 23rd at Lakeland. Will Che Ahn stand up and repent of being either a liar or a
false prophet?
Om Che Ahn inför Gud och människor kan profetera över Todd - “Recognizing that God has chosen you and appointed you to bear
much and lasting fruit in this Lakeland revival, and revival around the world; recognizing that He has called you as an Ephesians 4
evangelist and a revivalist, moving in signs and wonders; knowing that you have walked in a manner worthy of the Lord, pleasing Jesus in every way;
bearing fruit in every good work; and growing in the intimacy and knowledge of God, we as your brothers and your friends who have a deep
love for you, Shonnah, your whole family, just esteem you.” - när han i själva verket levde ”dubbel liv”; superi & horeri, och INGEN ANNAN
”PROFET” IFRÅGASÄTTER ELLER SÄGER SANNINGEN – då kan man verkligen undra hur det står till i deras egna själar!!!
Detta och alla de andras ”profetior” i samband med Peter Wagner’s ”Apostolic Alignment” / ”Commissioning” kan man se och höra på
YouTube!
Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 1/4 (Che Ahn är 06:30 min. in i filmen)
http://www.youtube.com/watch?v=nVdY9ufJmz8&feature=related

Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 2/4
http://www.youtube.com/watch?v=-A05WQYi7aQ&playnext_from=PL&feature=PlayList&p=A3DFC32552E1EBA8&index=37

Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 3/4
http://www.youtube.com/watch?v=Gjl5wKso9eU&playnext_from=PL&feature=PlayList&p=A3DFC32552E1EBA8&playnext=1&index=35

Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 4/4
http://www.youtube.com/watch?v=jAnNSiZfgvI&playnext_from=PL&feature=PlayList&p=A3DFC32552E1EBA8&index=36&playnext=2&playnext_from=PL

Om de var ”Sanna Profeter utsända av Gud” så hade någon av alla dessa på scenen talat från Gud och sagt att Todd behövde ”vända
om”...åtminstone någon borde ha känt från Gud att det Che Ahn profeterade inte stämde och sagt ifrån... INTE ENS PETER WAGNER – DEN
HÖGSTE ”SUPER APOSTELN” – SA NÅGONTING OM ATT HAN LEVDE I SYND!!! Utan Peter var den som ledde i denna “Apostolic Alignment”
och “decreed” bl.a. över Todd; ”I decree that God will pour out a higher level of discernment to distinguish truth from error”... Är inte
det märkligt?
Som om en människa skulle kunna ”decree” (ge ut dekret, påbud, förordning) åt Gud!
Att inte en enda av dessa ”stora profeter” kunde höra från Gud om vad som verkligen pågick bakom fasaden?!? Igen; är det
inte märkligt?
Men en artikel från Charisma Magazine avslöjar att de vetat om att han haft äktenskapsproblem i 2-3 år!!! Och dessa ledare ignorerar
sådan ”frukt”!!!
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Det skrevs även om detta i www.dagen.se. De artiklarna går säkert att finna i deras arkiv...
SÅ HUR ÄR DET MED SJÄLSTILLSTÅNDET HOS VÅRA ”SVENSKA APOSTLAR”, SOM TILLÅTIT ”BAM, BAM, BAM” & ”FIRE,
FIRE, FIRE”-FASONER IN ÖVER VÅRT LAND?
Så vitt jag vet, så har jag inte sett, hört eller läst några kommentarer från Johannes Amritzer, Sven Bengtsson, Curt
Johansson,
Daniel Viklund & Peder Teglund (se bifogat dokument) - Ledningsgruppen, Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom – där de
säger/skriver att ”Lakeland väckelsen” inte var sann väckelse och att de tar avstånd från de manifestationer och
doktriner/läror som framfördes av Todd Bentley bl.a. angående ängeln Emma, 3rd heaven visitations, ”Fire, Fire, Fire, och
”BAM, BAM, BAM”... HAR NÅGON AV ER?
KANSKE EFTER ATT SKANDALEN KOM UT OM TODD BENTLEY, SÅ HAR MAN HÖRT ATT DET VAR FEL ANG.
SKILSMÄSSAN, ”AFFÄR” MED ANNAN KVINNA & ”SUPERI”), MEN INGET OM DE MYCKET FELAKTIGA OCH ”NEW AGE”LIKNANDE MANIFESTAIONERNA & LÄRORNA...!!!
Det finns på tok för många inom ”Profetrörelsen” som fallit för otukt, orenhet, synd...speciellt inom ”Profetrörelsen” i USA!
- Bob Jones hade på sitt kontor kvinnor att klä av sig inför Herren för att få ett ord från Gud...
- Paul Cain avstod från giftermål för ”Jesus” hade sagt att om han ville behålla intimiteten med Honom, så måste han avstå...och blev
senare homosexuell...
- Ted Haggard är homosexuell...(har nu öppet bekänt det och genomgår behandling...)
- Paul Crouch, TBN, smutskastade Guds Namn genom att begå homosexuell affär...
- Todd Bentley...sökte skiljsmässa och hade ohälsosamt umgänge med kvinna utanför äktenskap och dryckenskaper...under tiden
”Lakeland Väckelsen” pågick...
BEHÖVER JAG ENS NÄMNA FLER?

Var det för att ”skydda varandra inom Profetrörelsen” som INGEN från det ”Apostoliska nätverket” i Sverige
ifrågasatte och varnade för Todd Bentley’s obibliska änglakontakter – eftersom Amritzer är medlem i ICA???
Nu frågar du kanske varför jag inte går till dem (skriver till dem) först?
Som offentliga personer, vida kända predikanter (”en av Sveriges mest uppskattade konferenstalare”, skrevs det om Daniel Viklund enl. presentation för
Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom, http://www.missionsos.org/sv/natverk/), så är det offentligt man behöver varna...
Isn't Public Correction Unloving? No, it isn't. Quite the contrary. Proverbs 27:5: Better is open rebuke than love that is concealed.
"Why did Paul confront Peter publicly "before them all"? Because he "saw that they were not straightforward about the truth of the Gospel" and their words and actions
were causing others to be led astray. Therefore, we see a clear-cut Biblical precedent for public rebuke where it concerns aberrant teachings which depart from the truth
of the Gospel."—by Debra Bouey, Read entire article: "Matthew Eighteen": A Viable Contention Where Principles of the Gospel are Concerned?
http://www.erwm.com/MatthewEighteen.htm
It simply isn't Divine love to sit by and do nothing where the straightforwardness of the Gospel truth is concerned. I am not talking about wrangling over words and
making obtuse arguments about peripheral issues, but where the Gospel itself has been departed from. It only takes a few errant words to firmly fix an aberrant,
unorthodox doctrine in the minds of the hearers... "Behold, how great a forest is set aflame by such a small fire!" [James 3:5b] We are talking about a very "narrow gate"
here, as Jesus Himself stated in Matthew 7:13-14: Enter by the narrow gate; for the gate is wide, and the way is broad that leads to destruction, and many are those who
enter by it. For the gate is small, and the way is narrow that leads to life, and few are those who find it.
If we, as Christians, are all one Body [in Christ] as we claim to be, then we ought to love another enough to speak the truth in these matters... and to hear the truth and
receive correction as well...even when it may be an unpopular truth. We ought to love one another enough to "contend earnestly for the faith which was once for all
delivered to the saints." [Jude 3]
The phrase "contend earnestly" in Jude is unique in all of the New Testament. In the Greek, it means to contend, literally to the point of agony, as an athlete might in the
Olympic games, as competing and contending to win the prize. That is a very distinctive mandate to vigorously contend for the faith, for the Gospel truth in the face of
aberrant teachings. In fact, the little epistle of Jude tells us both why [false teachers] and how [in the love of God] we are to "contend earnestly" for the faith.

Men jag har varit i kontakt med en av dem; Daniel Viklund.
Jag har skrivit e-mail och brev (med bl.a. frågor som jag tar upp i detta e-mail) till honom och vi har även samtalat per telefon.
Angående ”Lakeland Väckelsen” fick jag många ”unflyende” svar och en del svarades inte på alls och ibland fick jag mycket
”naiva” svar...T.ex.:
”Det är svårt för oss att förstå det som tillhör det andliga men Guds Ande verkar ofta samarbeta med änglarna "Han gör sina änglar till vindar, och sina tjänare till
eldslågor!"
Att änglar kommer med uppenbarelse (promise) är väl heller inget konstigt antar jag. Det är ju fullt med sådana vittnesbörd i bibeln.
Sen har jag tänkt en annan tanke.... om killen fått besök av änglar på riktigt, så kan han ju inte rå för det, har det hänt så får vi väl klaga hos Herren som sände
dem. Om den där Emma är en satans demon eller fallen ängel, varför säger inte Herren det till Todd då? Jesus älskar ju Todd och är rädd om honom!”

Som ledare för ett Apostoliskt Nätverk skulle man väl önska sig ett bättre och djupare svar som åtminstonde bottnade i Guds Ord!
Där, i Bibeln, kan man läsa att en 1/3 del av änglarna följde med satan...att det finns varningar för att ha kontakt med dem!
ALLT MÅSTE PRÖVAS – även änglabesök!
Om de kommer med främmande evangelium så säger Guds Ord att vi inte ska ta del i det! Satan kommer ju som ”ljusets ängel” – allt
för att försöka förleda... Todd kanske inte ”kan rå för” vad han har sett – MEN han ”kan rå för” vad han predikar och lär ut och hans
”uppenbarelser” borde ha prövats med Guds Ord INNAN de spreds från predikstolen! Och det är vad många ifrågasatte under
”Väckelsen” 2008!
Herren sa inte till Todd att Emma är en demon, eftersom Todd självmant hade involverat sig i ockultism...och valt ”en annan väg” än
den Herren har pekat på i Sitt Ord! Den som sysslar med ockulta makter (som vi vet att Todd Bentley gjort dagligen enl. video/
YouTube med Bob Jones ’3rd Heaven visitation’ etc) går in på förbjudet område och är under Guds dom.
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Daniel skickade mig 21 frågor då vi e-mailade ang. Lakeland...som finns att läsas här:
http://www.artistsunitedinternational.com/wiot/impressions_lakelandreflections.htm
Det tragiska är att man så lätt förfaller till frikyrkopopulistiska klyschor i resonemangen byggda på uttalanden av källor som inte behöver redovisa sitt själstillstånd. Vem
vet hur det ser ut i själarna på de som diskvalificerar skeendet i Lakeland.

Ja, själstillståndet på Todd Bentley avslöjades i alla fall inom kort!
Efter två telefonsamtal i mars (initierade av Daniel p.g.a. mitt brev till honom) då jag förklarat för honom att man upplever att han
försvarar ”Lakeland-väckelsen” med sin skrivelse ”Reflektioner Kring Skeendet i Lakeland” – och han sa i telefonen ungefär ”Kära nån, då får
man kanske ta bort det” – så finns den fortfarande idag kvar på webbsidan Artists United International och tydligt talar/visar
var han står;
ÄR DETTA (21 frågorna) HELA ”NÄTVERKETS” INSTÄLLNING TRO? Ja, det är en RELEVANT FRÅGA!
JA, HUR ÄR DET MED SJÄLSTILLSTÅNDET HOS VÅRA ”SVENSKA APOSTLAR”???
DE SOM ”DISKVALIFICERADE” SKEENDET I LAKELAND HADE UPPENBART ETT HÄLSOSAMT SJÄLSTILLSTÅND!
Enl. presentation för Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom, http://www.missionsos.org/sv/natverk/ (se bifogad kopia från
hösten 2008 - idag finns endast Johannes & Daniel på denna sida) har Curt Johansson varit i apostolisk tjänst för Gud i 40 år. Curt
har besökt många länder, hållit kampanjer och pastorsseminarier. Trosgnistans mission, som Curt är direktor för, har grundat över
2500 församlingar. Han är även pastor i Betelförsamlingen i Runemo sedan 1991.
Om han har varit i ”apostolisk tjänst i 40 år” så undrar jag vart hans ”apostoliska gåva” fanns sommaren 2008 när Trosgnistan hade sin
sommarkonferens i Småland ”Smålandskonferensen”?
Dit hade de bjudit in ”hårdrockaren” Ulf Christiansson som varit i Lakeland och ”hämtat hem smörjelsen”...dels medverkade han på
kvällsmötet där man höjde volymen 4-5 gåner högre än vanliga kvällar bara för att han skulle spela! Och han pratade mest om
Lakeland – att han skulle flyga tillbaka dit nästa dag/morgon... På nattkoncerten, som jag EJ gick på, hade han mest ”vittnat” om
Lakeland och inbjudit till bön för att ”få smörjelsen” – ”Fire, Fire, Fire” från Lakeland...flertalet personer hade faktiskt gått därifrån för att
det inte känts rätt...
Men vad jag vill säga är detta: Curt Johansson som tillsammans med Trosgnistans mission (Göran Duveskog, David
Duveskog) är ledare/ansvariga för denna konferens och inte ett enda uttalande från dem under konferensen att ”detta
(Lakeland, ”Fire, Fire, Fire”) står vi inte för” eller ”vi ber om ursäkt” eller ”detta är inte sund doktrin”!!!
På http://www.trosgnistan.se/ under Nyheter 2008 står det att läsa om konferensen Årets Smålandskonferens en segerfest och visserligen tog
de inte med Ulf Christianssons namn, men inte heller tog de avstånd från de läror som han förmedlade från Lakeland... Detsamma
gäller tidningen Tros Gnista som de skickade ut i brevlådorna December 2008, där hans namn faktiskt stod med.
MEN därmot så lyfter de fram Hans Weichbrodt som de hade också hade inbjudit som talare på konferensen!
Ordföranden för Trosgnistans Mission, pastor Curt Johansson, är tacksam för den goda uppslutningen och gläder sig över den Gudslängtan som präglade konferensen.
Av årets talare lyfter Curt Johansson speciellt fram Hans Weichbrodt, präst och inspiratör för Oas-rörelsen. Weichbrodt är sommarens flitigaste konferenstalare
och en brobyggare, eftersom han medverkar i de mest skiftande kristna sammanhang. För Trosgnistans vänner var Hans en annorlunda bekantskap, men han mottogs
med stor värme och blev mycket uppskattad. Weichbrodt gick i sin förkunnelse ut ifrån Gideon, som omtalas i Domarboken i Bibeln. Han drog paralleller med Sveriges
kristenhet som likt Gideon gömt sig och gjort sig osynliga på grund av försiktighet och ängslan. Men nu är det tid för förändring, för nu kommer Herren till oss med
samma uppmuntrande, närmast parodiska hälsning, som han gav till Gideon: ”Herren är med dig, du tappre stridsman!” En sak är säker – det var många som lämnade
lägerkyrkan raka i ryggen och fyllda med nytt mod efter den hälsningen.

Ja, Trosgnistans Mission/Duveskogs Resor/Smålandskonferensen har visat var de står!
På plats var bl.a. David Duveskog från Trosgnistans mission och Börje Claesson från kanal 10 – den kristna TV kanalen. Men där
fanns också Linda Bergling från församlingen Arken i Kungsängen. http://www.jesussajten.se/reportage/jesusmanifestationensamlade-18-000-i-kungstradgarden.html
Hans Weichbrodt ”som haft en central roll från det att visionen kring Jesusmanifestationen först började ta form” (Enhet i fokus hos
Oasrörelsen http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=169518) bjöd in David Duveskog! Han hade ju varit på deras konferens året innan...och i år
2009 var
Hans Weichbrodt åter igen på Smålandskonferensen...
Det är uppenbart att Trosgnistans Mission/Duveskogs Resor/Smålandskonferensen är öppna för och bejakar
”enheten”/’ekumeniken” med Katolicismen! Att Hans Weichbrodt varit i Rom är ju ingen hemlighet och att det var han som bjöd in
påvens predikant Raniero Cantalamessa till Oasmötet i år (som var dagarna innan Jesusmanifestaionen) vet man ju också...
Hans Weichbrodt är en av brobyggarna i den pågående rörelsen mot ökad enhet inom svensk kristenhet.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=150693 2008-03-05
Weichbrodts pågående resa genom katolska, lutherska och pingstsammanhang har samma ekumeniska inriktning.
En av de uttalade målsättningarna i Oasrörelsens konferenser är att ta in talare med ett karismatiskt och ekumeniskt fokus. Raniero Cantalamessa är
en framträdande representant för de karismatiska katolikerna,...
Weichbrodts reseschema i mars: 3-5 mars: Vatikanen - Möte med påvens predikant Raniero Cantalamessa samt Oreste Pesare, ledare för den
katolska karismatiska rörelsen.

Ja, med sådan målsättning 2008...så visas tydligt vilka talare som är godkända av honom ”med karismatiskt och ekumeniskt
fokus” för de var alla kallade och ”stod enade” på Jesusmanifestationen 2009!

Denna Jesusmanifestation såg inte Daniel Viklund heller något fel på...
I Världen Idag den 13 februari, 2009, så fanns det en annons om Oasmöte i Stockholm, Katarina kyrka, den 30 april – 1
maj...medverkande bl.a.:
F. Raniero, Cantalamessa, påvens predikant, Hans Weichbrodt, Daniel Viklund...
Jag var i USA då detta Oasmöte och Jesusmanifestationen tog plats efter varandra…men någon sände mig ett e-mail med en artikel
från Karin Vidén, Maranata: ”att begrunda ang. Jesusmanifestationen”. Artikeln finns att läsa här (skrolla ner
lite): http://www.maranata.se/search?updated-max=2009-09-21T11%3A26%3A00%2B02%3A00&max-results=7
Jag vet inte allt vad Maranataförsamlingen står för, men den artikeln som jag läste som ”ifrågasatte” de katolska inslagen verkade
”hälsosam”!
Jag har också sett alla de katolska inslag som kommit i världen idag (redan för några år sedan! Läser den inte längre just därför!) och
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andra kristna sammanhang – allt i ”ekumenikens namn”! I vilket fall som helt, jag tyckte artikeln var värd att skickas vidare/spridas och
gjorde så...
Varpå jag fick svar från Daniel Viklund som bl.a. skrev: ”För mig hade det BARA med min älskade JESUS att göra och ingenting med Påvar
och superkyrkor.”

Jag tackade för hans ”input” efter att läst hans svar, då jag inte visste om att han själv medverkade på scenen...det upptäckte jag
senare när jag sökte mer på internet...
Jag fick en kopia på tidingen Maranata i min hand, där atikeln fanns i sin helhet med foton...och det var då som jag sökte mer på
nätet...efter att ha ”googlat”, fann jag att han (Daniel V.) var där som en av ”underhållarna” och sjöng på scenen...och jag vet att han
också är god vän med Hans Weichbrodt (det har han själv sagt!)...så det är klart att han inte kommer att säga att något var fel!
I och med att Daniel också deltog som talare på det tvådagars Oasmöte som föregick Jesusmanifestationen, som även där
Cantalamessa var delaktig,
så förstår jag att han inte tog ställning... Och det är andledningen till att jag av huvud taget tar upp detta för jag drar slutsatsen att han
inte tycks anse
det vara fel att ha ekumenik med Katoliker!
Oasrörelsens talare visste Daniel om långt i föreväg! Han kallades ju dit! Att de inbjudit Påvens predikant Cantalamessa annonserades
ju i kristna tidningar redan i februari... Redan då tog han en viss ställning som tackade ja till Oasmötet. Deras fokus ”Enhet” var ju
något han inte kunde blunda för! http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=169518 - Enhet i fokus hos Oasrörelsen
Ja, antingen såg han verkligen inte ”ortodoxa biskopar i sina fina kläder och med stora kostbara smycken och svängde med rökelse ut
mot publiken”, eller så är han så van i den miljön att han inte ens reagerar... http://adamdavidsson.blogspot.com/search?updated-max=2009-05-18T15%3A06%
3A00%2B02%3A00&max-results=7

När det sedan kom till förbönen så sjöng Simon Ådahl sin låt Be för Sverige så gick två ortodoxa biskopar i sina fina kläder och med stora kostbara smycken och
svängde med rökelse ut mot publiken. Det blir på något sätt märkligt talande när Simon Ådahl står och sjunger om avfallet i svenska församlingar "som sover sin
Törnrosasömn" och framför går en ortodox biskop och utför en österländsk, hednisk ritual mitt framför tusentals kristna som låter sig förföras och svepas med. Det
är precis som han sjunger i sången: "Det är något som hänt mitt kära Fosterland".

Scrolla ner, mer än halva sidan, så finner ni denna text och en video där man kan se det!

Daniel Viklund är en mycket känd person inom svensk kristenhet och har stort inflytande – som kan varna eller förleda
kristenheten! Och han är en av ledarna i ”Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom ” och man kan just undra om det är det
”Apostoliska Ämbetet i Rom” som de arbetar för?! Ja, det tål att frågas... För vart fanns den ”profetiska urskiljningsförmågan”? Bibeln
varnar ju för att blanda tillbedjan – heligt & oheligt?
Var fanns/finns den ”Profetiska rösten” som varnar för att gå i ok med Katolicismen?
Var finns kärleken till dessa vilseförda själar som är villig att ge dem Kristi Evangelium till frälsning?
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 evengelisera och vinna Katolikerna till Kristus!!!
Jesusmanifestation gjorde massvis av Bibeltroende delaktiga i att ”tillåta hundratals Katoliker bli bedragna och tro att de är OK inför
Gud”...men de, precis som alla andra ofrälsta själar, kommer att gå till helvetet om de inte vänder om till Jesus Kristus enligt
Bibelns Evangelium! Ja, det är håra ord – men skäll inte på mig för det är faktiskt Sanningen utifrån vad Bibeln lär! Vi måste tillbaka
till Guds Ord och upprätthålla Hans standard!
Romarbrevet 1:16 ”Ty jag skäms inte för Kristi evangelium, ty det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så
också för greken,...”
Apostlagärningarna 4:12 ”Hos ingen annan finns det frälsning, ty det finns inget annat namn under himlen, givet bland människor,
genom vilket vi kan bli frälsta.”
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!!! De har bl.a inte samma
frälsningslära!
LÄS BOKEN ”Evangelium enligt Rom” av James McCarthy – klart läsvärd!
Finns att köpa hos Gospel Media: http://www.gospelmedia.se/product_info.php?products_id=159
”När det talas om att vi behöver stå i gemenskap med Påven i Rom måste det vara befogat att ta en närmare titt på vad den Katolska kyrkan står för idag. Evangelium
enligt Rom talar inte bara om påveämbetet utan också om Katolska kyrkans syn på frälsningen, eukaristin (nattvarden), Maria, skärselden och flera andra viktiga
teologiska frågor.”

Tag själv reda på vad Katolska kyrkan lär ut och jämför – denna boken hjälper till med just det! Våga ta reda på Sanningen och stå för
den!
”Profetrörelsen”, ICA/NAR, i USA har samarbete med Romersk Katolska Kyrkan... Refererar tillbaka till DVD-serien om NAR...
http://www.deceptioninthechurch.com/newapostolic.html#cpeterwagner / http://www.deceptioninthechurch.com/nardvd.html
Är det därför som nu Daniel Viklund också finns i dessa kretsar?
Hans Weichbrodt, som öppet visar och talar om att han nalkat sig Katolicismen, som varit på Smålandskonferensen 2 år i rad och som
inbjudit Påvens predikant till Sverige...det har inte kommit några ”varningar om Katolsk lära” från Daniel som jag hört eller läst...utan
snarare tvärt om; han dras till dem...
Våren 2007 nämnde Daniel Viklud till mig efter ett möte att Ulf Ekman tycks ha gjort helomvändning när det gäller sin syn på
Katolicismen...och han skickade mig ett e-mail med artikel om Ekmans uttalande som gjordes för många år sedan...
Med sådan insyn, är det verkligen ”ögonbrynshöjande”/förvånande att han, ett ½ år senare (hösten 2007) befinner dig på Livets Ord och förkunnar ”Drabbad
av Guds Eld”! Ännu mer förvånande är de smickrande ord han säger om Livets Ord i sin inledning, bl.a.:
”Stort tack för att ni finns, för att Livets Ord finns. Det har betytt så obeskrivligt mycket i min personliga vandring med Gud att ni finns, att det här högkvarteret har
funnits. Man har vetat att det finns en pulsåder, ett hjärta som slår. När jag varit ute och rest har jag tänkt ”Tack Gode Gud att de finns, där det pulserar”. Vill bara hedra
er i att säga detta. Ni betyder så mycket...... (ordagrant avskrivet från CD-inspelningen från den predikan)

Skulle Livets Ord, med JDS-läran i grunden, vara ”högkvarteret” för kristenheten i Sverige?
Skulle Ulf, som leder kristenheten in i Katolicism, vara ett föredöme? Ett ½ år tidigare sa Daniel att Ulf tycks ha gjort en helomvändning
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vad det gäller Katolicism!!!
Han var tillbaka på Livets Ord hösten 2008...och har även varit där i år...det verkar som om han inte är oroad över att Ulf Ekman ”gjort
helomvändning när det gäller sin syn på Katolicismen”...trots att det katolska inflytandet gjort sig starkare... ”MÄRKLIGT”! (JDS = Jesus
Died Spiritually / Jesus Dog Andligen = http://bibelfokus.se/trosrorelsen#Anchor-11481)

Kan Daniel Viklund också helt plötsligt ha ändrat dig?
Vad menar han med ”Nattvardsväckelse” som Ulf Ekman säger att Daniel har ”profeterat”?
”Det kommer en nattvardsväckelse. Om det han [Daniel Viklund] profeterar är sant – och det tror jag att det är faktiskt – då kanske man måste ta redan på vad
nattvarden är, och därför skrev jag den här boken [Tag och ät]. http://www.glandberger.net/2009/02/enhetens-dolda-ansikte/
När vi idag ser tendenser till en ”katolicering” av nattvarden även i andra samfund, så skall vi bli oroade och agera. T.ex. har förkunnaren Daniel Viklund profeterat att
det skall bli en ”nattvardsväckelse” i Sverige. Ulf Ekman säger det samma. Detta tror jag är mycket vilseledande och farliga utalanden med tanke på ovanstående fakta.
Så ta inte emot dessa profetior, gå inte på det! I Bibeln ser vi att nattvarden är ett medel för att komma ihåg Jesus och hans försoningsverk på korset. Ett fokus på
nattvarden i sig är alltsåfel eftersom dess avsikt är att få oss att fokusera på Jesus. http://www.bibelfokus.se/eukaristin

Är det en Nattvard på Biblisk grund, eller enligt Romersk Katolska Kyrkans vis, där Jesus blir kroppsligt närvarande och alla
brödrester läggs i en ’hostia’ som sen behandlas ’heligt’ eftersom det är Jesus Kristi närvaro på jorden?
VI MÅSTE VÅGA FRÅGA DESSA FRÅGOR!!!
Daniel försvarade även Todd Bentley’s ogudaktiga tatueringar (under våra ”Lakeland e-mail) och man kan ju undra om det var för
att ”skydda varandra inom Nätverket”...och för att främste ledaren inom ”Apostoliska Nätverket i Sverige”, Johannes Amritzer,
tatuerade sig sommaren 2007...
”Jag antar att Todd menar att bränna-in-skrivtecken-budet upphävts i och med att Jesus fullbordat lagen. Att moderna tatueringar skulle vara uttalat förbjudet och locka
till sig demonisk aktivitet har vi ju inget stöd för i skriften.”

Jesus kom för att fullborda lagen – inte ta bort den! Jesu Kristi Uppståndelse Kraft / Nåd, som vi fick del av genom Jesu Kristi offer på
Golgata kors, ger oss kraft att leva ”heligt” och ”rättfärdigt” och att kunna avhålla oss från ”världen”. De 10 Guds Bud, som tillhör lagen,
är ju inte borttagna! Jesus sa själv i Matteus 5:27-28, 31-32:
27. Ni har hört, att det är sagt till de gamla: Du skall inte göra hor. 28. Men jag säger er: Var och en som med begärelse ser på en kvinna, han har redan gjort hor med
henne i sitt hjärta.
31. Det är också sagt: Den som skiljer sig från sin hustru, han skall ge henne ett skiljebrev. 32. Men jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru, utom för otukts
skull, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Mänskligt sett så är N.T. svårare att hålla än vad G.T. var! Men tack vare Hjälparen, Guds Helige Ande så kan vi i och genom Jesu Kristi
Uppståndelse Kraft / Nåd!
Har Gud sagt att det är förbjudet, så finns det ju ändå ett beskydd för oss att inte involvera oss i sådant!
Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you: I am the LORD. Leviticus 19:28
Ni skall inte rista märken på er kropp för någon död och inte heller bränna in skrivtecken på er. Jag är HERREN. 3 Mosebok 19:20 - Folkbibeln

Om det inte skulle finnas stöd i skriften om demonisk aktivitet p.g.a. ”moderna tatueringar”, så kan vi ju vända oss till okristna experter
inom området som bestyrker motsatsen! Jag har material för detta, om någon vill läsa – säg bara till - men p.g.a. plats så tar jag inte
med det... Men här kommer en bra artikel, tyvärr på engelska, som finns på nätet: TATTOOS & THE BIBLE http://www.av1611.org/tattoos/bible.html
Vi måste veta att det kommer villoläror och Bibeln varnar oss att bli ”förförda” – vi har ett eget ansvar för vad och vem vi lyssnar på och
vad vi tar till oss.
Det är kärleken till Guds Ord och Sanningen (= Jesus Är Sanningen!) som jag skriver detta e-mail. Det är inte en rolig uppgift och jag
är mycket medveten om att många kommer att ogilla det jag skriver. Men jag måste vara sann inför Gud och mig själv och det är så
här jag uppfattar det...
Som jag försökt påvisa ovan om att de (Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom) är förknippade med ICA/NAR, med Peter
Wagner, så innebär det att de också mer eller mindre, på något sätt, också förmedlar deras läror/doktriner…om NAR = Latter Rain…
Trosförkunnelse…vilket är villoläror som vi måste våga avslöja och stå emot!
För vidare förståelse om Latter Rain och Trosförkunnelsen – se och läs dessa artiklar:
Det stora Avfallet - "Förförelser måste komma!" – Är vi beredda? Eller är vi redan förförda? http://www.bibelfokus.se/avfallet
Ett fantastiskt bra bibelstudium i videoformat av och med Lennart Jareteg.
LATTER RAIN - KINGDOM NOW – NYAPOSTOLISKA (Det är ur denna källa väckelsen i Lakeland kommer):
http://www.elvorochjanne.se/LATTER%20RAIN%20-%20KINGDOM%20NOW/LATTER%20RAIN%20-%20KINGDOM%20NOW.htm

Ändetidens andeutgjutelse enligt Joel i GT http://bibelfokus.se/joel
Definitioner När jag i texten skriver ”Latter rain-familjen” så avser jag rörelser som Trosrörelsen, Profetrörelsen (med Kansas-profeterna i spetsen), Toronto-rörelsen,
Lakeland/Florida med Todd Bentley, mfl. Alla dessa har i stort sett samma teologi i grunden, och som säger att det kommer en aldrig tidigare skådad andeutgjutelse i
den yttersta tiden. Denna kommer att göra de troende till ”nästan-gudar” och det kommer att leda till en massiv väckelse som världen aldrig tidigare skådat. Vidare sägs
att detta Guds-rike måste bli upprättat på jorden före det att Jesus kan komma tillbaka. Här finns också teologin om framgång, rikedom, fullkomlig hälsa, osv. Ja, du
känner säkert igen mycket av detta. Livets Ord och Arkens bibelskola räknar jag också till Latter rain-familjen. http://bibelfokus.se/ytterligare_steg

Ladda ned boken: "Allt är inte Gud som glimmar" av Sven Reichmann - http://bibelfokus.se/glimmar
Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi - http://bibelfokus.se/trosrorelsen
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Strange Fire - The Rise of Gnosticism in the church - http://users.stargate.net/~ejt/gnostic1.htm (tyvärr på engelska – men mycket
bra!)
Här finns artiklar (engelska!) som ger bra information om NAR / New Apostolic Reformation:
http://www.deceptioninthechurch.com/newapostolic.html
Articles on C. Peter Wagner's "New Apostolic Reformation" as well as false spiritual warfare teachings. This page includes the "successul apostles, prophets,
evangelists, pastors and teachers" named on the Wagner Leadership Institute's site as those with "proven effectiveness in ministry, communications skills and a
recognized anointing for the impartation of ministry skills". Beware of these "Latter Rain" advocatres who would lay another foundation than the one already laid in Jesus
Christ and the Apostles and Prophets of Scripture!
Todd Bentley, Mike Bickle, John Dawson, Joy Dawson, Jack Deere, Francis Frangipane, Ted Haggard, Bill Hamon, Cindy Jacobs, Bob Jones, Rick Joyner, Patricia
King,
George Otis, Jr., Dutch Sheets, Ed Silvoso, Chad Taylor, Richard Twiss, C. Peter Wagner, YWAM

Det finns massvis av länkar, material och andra artiklar som jag skulle kunna hänvisa till...men detta räcker för att ”väcka” och ”varna”
den som vill bli väckt och varnad!
Ja, Guds församling har blivit smittad, ”förgiftad” och de flesta vet inte ens om det...eller bryr sig...
1 Tim. 4:1 Men Anden säger uttryckligen att i de sista tiderna skall somliga avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror*,

*KXII: djävulsläror.

Det har spårat ut i kristenheten, inte bara i Sverige...och vi måste vända tillbaka till Gud och Hans Ord!
Som jag kan se i Bibeln; om det finns en ”apostolisk tjänst” idag, så gäller det de som åker ut och vittnar och för människor till frälsning
och planterar nya församlingar och de håller sig inom Guds Ord och de står fasta i de doktriner/läror som ”en gång gavs” av
Apostlarna som var ögonvittnen till Jesu Kristi liv, död och uppståndelse. De kommer inte med nya läror!
Johannes 14:24-26: Men den som inte älskar mig, han håller inte mina ord. Och det ord ni hör är inte mitt, utan Faderns, som har sänt mig. Detta har jag talat till er, medan jag
är kvar hos er. Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt det jag har sagt er.
Johannes 15:26-27: Men när Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty
ni har varit med mig från början.
Apostlagärningarna 1: 20-22: .....och låt en annan få hans ämbete. Därför måste nu någon av de män som har följt oss under hela den tid, som Herren Jesus gick in och ut
bland oss,
alltifrån den dag då han döptes av Johannes, till den dag då han blev upptagen från oss, insättas till att vara ett vittne med oss om hans uppståndelse.

Här är Peter Wagner’s egna definition av Apostel:

What is an apostle? Here is the ICA definition: “An apostle is a Christian leader gifted, taught, and commissioned by God with the authority to establish the foundational
government of the church within an assigned sphere of ministry by hearing what the Spirit is saying to the churches and by setting things in order accordingly for the extension
of the kingdom of God." http://www.apostlesnet.net/
Där på hemsidan gör han också reklam för sin bok “Apostles Today”, som här nedan visar vad

den handlar om:

‘Apostles’ From Well-Known Ministries May 14, 2007
I just finished reading C. Peter Wagner’s new book, Apostles Today (Regal Books), and plan to comment on it in upcoming posts. In this book, like Wagner’s past books, he
argues that modern “apostles” have an extraordinary amount of authority that Christians must submit to — or else be outside of God’s will. http://spiritoferror.wordpress.com/
A Tale of Two Apostles September 19, 2008
Paul’s gospel was that Jesus came to save sinners. And what was the dominion Wagner preached? He stated it in clear terms to the conference attendees, so there’d
be no confusion: 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, it’s talking about transforming society. Watch him here. Wagner’s gospel is that Jesus came to give Christians dominion. So, whose version of the
gospel is right? http://spiritoferror.wordpress.com/

Vi behöver inte ett ”Apostoliskt Nätverk” vare sig svenskt eller skandinaviskt eller Amerikanskt!
Vi behöver en sund Biblisk tro där Bibeln lyfts fram som Guds ofelbara Ord – där den får ”gå före” syner & visioner och där ”Emmaänglar”, ”Fire,Fire,Fire”, ”BAM,BAM,BAM” inte får plats!
Vi behöver inte en ”Elitism kristendom” där syner & visioner och uppenbarelser leder till nya doktriner/läror som inte stämmer med
Bibeln...
Guds Ord säger att Hans Helige Ande är vår lärare & hjälpare! Vi behöver INTE en ”Elitgrupp” med “herravälde” och “makt” som vi ska
underordna oss! Enligt Guds Ord skall vi först och främst underordna oss Honom, Hans Ord och Hans vilja!
Jag varnar härmed för denna ”Apostoliska Ledardag” och vädjar att ni tar detta på fullaste allvar!
Märk: det är inte Daniel Viklund, Johannes Amritzer, Curt Johansson som privatpersoner som jag varnar för, utan det är
”sammanhanget” – deras förknippan med ICA/NAR - och deras ”läror” (Latter Rain, Trosförkunnelse etc) som de förmedlar
som jag varnar för...
Nu vet jag att allt de säger och lär ut inte är fel – jag har själv lyssnat till Daniel Viklund mycket (under åren 2006-2008) och blivit
välsignad och tyckt att det mesta han predikat varit Bibliskt korrekt med ett ”profetisk” budskap om att vända om! Men det var också
”före” Lakeland och allt jag upptäckt sedan dess! Innan dess visste jag faktiskt inte om vad trosförkunnelsen stod för eller att det fanns
ett ”Apostoliskt Nätverk” och ”Latter Rain-lära”...m.m.
Jag är medveten om att detta är nytt för många och kan t.o.m. shocka någon. Jag vet! Jag blev lika shockad och bedrövad 2008 när
jag sökte på nätet angående allt om ”Lakeland Väckelsen”...om alla varningar om falska profeter, falska doktriner/läror...usch, det var
inget roligt! Jag kände mig lurad...
Men jag tackar Gud för att Han öppnade mina ögon och gav mig insikt – Guds Nåd för att bevara mig på Vägen och inte bli vilseledd!
Varför har jag inte skrivit så mycket om Johannes? Därför att jag har endast lyssnat på en predikan av honom. Kände aldrig att jag
skulle åka och lyssna på honom igen... Varför skrev jag om Curt Johansson? Jo, jag har ju varit på Smålandskonferensen 2006, 2007
& 2008...och tagit del av hans predikningar och de talare han varit med att kalla...men om det inte blir förändringar och
”dementeringar”, klara uttalanden var de står angående Lakeland och dess läror och Katolicism så åker jag aldrig dit igen!
Peder Teglund vet jag ej vem han är och Sven Bengtsson känner jag mycket lite till om...bara att han är pastor för Harvets Center i
Märsta...
Så om det verkar som jag ”hackar” mest på Daniel och Curt så är det för att dessa två har jag faktiskt haft stort förtroende för...t.o.m.
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rekommenderat dem och lånat ut ”CD-predikningar”!
Och ’JA’ jag har skickat kopia på detta e-mail till Daniel Viklund, Mission SOS & Trosgnistan för deras kännedom. Jag vågar stå för det
jag skriver.
Jag ber att de kommer att läsa allt jag skrivit och själva söka vidare och låta Guds Helige Ande leda dem rätt!
Hesekiel 3:17-21 (Folkbibeln)
17 "Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun.
18 När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda
hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand.
19 Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat
din själ.
20 Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då skall jag lägga en stötesten i hans väg och han skall dö. Om du då inte har
varnat honom skall han dö i sin synd. Man skall inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag skall utkräva hans blod av din hand.
21 Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då skall han få leva därför att han lät varna sig, och själv har du räddat ditt
liv."

Jag är bedrövad i hjärtat och starkt oroad! Vart kommer detta att leda till? Jag har så mycket mer information som är lika
viktigt...men...
GUDS ORD OCH SANNING KOMPROMISSAS OCH KRISTENHETEN I SVERIGE FÖRFALLER!
ALLT MEDANS ’NYA PROFETIOR UTTALAS’...OCH ’NYA UPPENBARELSER OCH VISIONER’ PREDIKAS OCH BLIR LÄROR...
VI BEHÖVER VERKLIGEN BE FÖR SVERIGE IDAG!
Läs Guds Ord!
För Guds skull,

Karin Jansson

OBS! Denna e-mail går till mitt arbete och har inget med mina personliga åsikter att göra!
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