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Exhibit 1* 

Bilaga 1* 

Several years ago, on August 20, 2007, C. Peter Wagner sent out a letter to his 

"friends of Global Harvest," in which he shared the emerging structure of his New 

Apostolic Reformation. Exhibit 1, the graphic at the top of this post was attached to 

the bottom of his letter. (Click image to enlarge.) 

Flera år sedan, den 20 augusti 2007 skickade C. Peter Wagner ut ett brev till sina 

"Global Harvest vänner", i vilket han delade den framväxande strukturen av hans Nya 

Apostoliska Reformation. Bilaga 1, bilden överst på detta inlägg var bifogad i slutet 

av hans brev. (Klicka på bilden för att förstora.) 

 

His new reformation would be based upon the idea that apostles and prophets must be 
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the cornerstone for achieving Dominion on earth. These apostles and prophets are said 

to be endowed with superior gifts. In 2007 we ran a 6-part series called "Networking 

the Church" in which we described this new apostolic structure, based on the writings 

of its leaders. We said: 

Hans nya reformation skulle baseras på tanken att apostlarna och profeterna måste 

vara utgångspunkten för att uppnå Herraväldet på jorden. Dessa apostlar och profeter 

sägs vara begåvade med överlägsna gåvor. Under 2007 körde vi en serie i sex delar 

kallad "Nätverksbyggande av Kyrkan" där vi beskrev denna nya apostoliska struktur, 

baserat på skrifter av dess ledare. Vi sade: 

When the New Apostolic Reformation (NAR) talks about re-aligning the Church to the 

supposed 5-fold ministry structure of Ephesians 4:11, the new doctrinal emphasis is 

placed on laying a “foundation” of prophets and apostles. These “offices” are looked upon 

as key for future church governance. These new prophets are claimed to possess 

authority to bring unity, knowledge, maturity, collaboration and growth.[1]   

När Nya Apostoliska Reformationen (NAR) talar om att på nytt omstrukturera Kyrkan till 

den förmodade 5-faldiga tjänstestrukturen i Efesierbrevet 4:11, är den nya lärans 

betoning på att lägga en "grund" av profeter och apostlar. Dessa "ämbeten" ses som 

nyckeln till framtida kyrkoledning. Dessa nya profeter påstås äga auktoritet att skapa 

enhet, kunskap, mognad, samverkan och tillväxt [1]. 

 

We went on to explain that these "prophets" and "apostles" of the NAR believe that they 

are able to deliver new truth that supersedes and supplants the Word of God (the Bible). 

We also explained how the NAR prophets and apostles are assigned a military role in 

building this "kingdom" on earth.[2] 

Vi fortsatte med att förklara att dessa "profeter" och "apostlar" från NAR tror att de 

kan leverera ny sanningn som ersätter och avlöser Guds Ord (Bibeln). Vi förklarade 

också hur NAR profeterna och apostlarna tilldelas en militär roll i byggandet av detta 

"rike" på jorden [2]. 

 

In Wagner's NAR paradigm, "apostles" are also said to be given new truth, and they are 

referred to as "spiritual architects" of a global transformation based upon a series of 

interlocking networking organizations and cells that superimpose themselves on top of 

existing governmental and societal institutions. The full description of this movement 

can be found HERE and HERE (and the other posts in this series). 

I Wagners NAR paradigm, sägs "apostlar" också ha fått sig tilldelat ny sanning, och de 

kallas för "andliga arkitekter" för en global förvandling baserad på en serie av 

samverkande nätverksbyggande organisationer och celler som placerar sig ovanpå på 

toppen av befintliga statliga och samhälleliga institutioner. En fullständig beskrivning 
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av denna rörelse kan hittas HÄR och HÄR (och de andra inläggen i denna serie). 

 

David Cannistraci, who formed an early apostolic network and wrote a book detailing 

this shift, explained how these networking apostolic groups would work. Clearly he isn't 

talking about humble, simple evangelism. He described it in kingdom-building terms: 

David Cannistraci, som bildade ett tidigt apostoliskt nätverk och skrev en bok som 

beskrev detta skifte, förklarade hur dessa nätverksbyggande apostoliska grupper skulle 

fungera. Det är uppenbart att han inte talar om ödmjuk, enkel evangelisation. Han 

beskrev det i termer av kungarikebyggande: 

 

The emerging apostolic movement will be built on a sharp increase of the apostolic call to 

serve in the Kingdom. Like an army, this new apostolic company will throw down their 

nets and rise at the command of the Lord of Hosts. Hearing the call, they will 

aggressively engage the enemy, taking his territory in the greatest campaign in 

history: the evangelization of planet Earth before the second coming of the Lord Jesus....  

Den nya apostoliska rörelsen kommer att byggas på en kraftig ökning av den apostoliska 

kallelsen att tjäna i Kungariket. Liksom en armé, kommer detta nya apostoliska 

kompaniet att kasta ut sina nät och stiga upp på befallning av Herren Sebaot. När de hör 

kallelsen, kommer de att aggressivt ta upp kampen mot fienden, inta hans 

territorium i det största fälttåget i historien: evangeliseringen av planeten Jorden 

innan den andra tillkommelsen av Herren Jesus.... 

 

Network organizations are replacing organizations built around traditional hierarchies. The 

growing trend of network marketing makes products available through relationships 

between families, friends and business associates instead of depending on high-overhead 

practices such as advertising or displays. . . . Networking is a reflection of the divine 

pattern of interdependence and unity God has ordained for the Church . . . .We need to 

view the kingdom of God as a giant net. 

Nätverksorganisationer ersätter organisationer som är uppbyggda kring traditionella 

hierarkier. Den växande trenden av nätverksmarknadsföring gör produkter tillgängliga 

genom relationer mellan familjer, vänner och affärsbekanta i stället för att vara 

beroende av höga omkostnader såsom reklam eller bildskärmar. . . . Nätverksbygge är 

en återspegling av det gudomliga mönster av ömsesidigt beroende och enhet som Gud 

har förordat för Kyrkan. . . . Vi måste se Guds Rike som en jättenät. 

  

How is the Kingdom of heaven like a net? The net illustrates how increase becomes  

possible when God's people are joined together like the interconnecting cords of a net. . . .  

Hur är Himmelriket som ett nät? Nätet illustrerar hur tillökning blir möjligt när Guds folk 
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är förenade som sammankopplade trådar i ett nät. . . . 

 

Church-growth analysts are beginning to identify apostolic networks as a modern 

movement. World-changing leaders and movements are arising to establish progressive 

structures for families of churches and ministries. . . . denominationalism is slowly 

dying.[4][emphases added] 

Kyrko-tillväxt analytiker börjar identifiera apostoliska nätverk som en modern 

rörelse. Världs-förändrande ledare och rörelser uppstår för att upprätta progressiva 

strukturer för familjer av kyrkor och ministerier. . . . samfundalism dör långsamt. [4] 

[betoningar tillagd] 

 

Wagner's 2007 letter launched a "Global Apostolic Network."[5] In Wagner's writings one 

can see the formation of these interlocking apostolic networks in the mountain of the 

New Apostolic Reformation: 

Wagners brev från 2007 lanserade ett "Globalt Apostoliskt Nätverk."[5] I Wagners skrifter 

kan man se bildandet av dessa samverkande apostoliska nätverk i den Nya Apostoliska 

Reformationens berg: 

I first sent you a chart with 7 components of GAN and later another chart with 9.  Then 

Lance Wallnau came on the scene and brought an integrating template for GAN which 

we call the 7-M Mandate, based on Lance's 7 mountains which are the seven molders 

of culture (religion, family, education, media, arts & entertainment, government, and 

business).   

Jag skickade dig först ett diagram med 7 delar av GAN och senare ytterligare ett diagram 

med 9. Sedan kom Lance Wallnau på plats och tog med en integrerande mall för GAN 

som vi kallar 7-M Mandate, baserat på Lances 7 berg som är de sju 

formgivarna/utformarna av kultur (religion, familj, utbildning, medier, konst och 

underhållning, regeringen, och affärsverksamhet). 

 

One thing that this means is depicted in another chart, which I am sending you.  You will 

see a large mountain representing the Kingdom of God with the 7 mountains at the 

bottom feeding into it.   The 9 components of Global Apostolic Network are grouped 

under four headings:  Government, Wealth, Warfare, and Teaching.  The "7-M 

Coalition" is a new organization being birthed to implement the 7-M Mandate in a 

practical and effective way for transforming our society.   

En sak som detta innebär är skildrat i ett annat diagram, som jag skickar dig. Du 

kommer att se ett stort berg som representerar Guds Kungarike med de 7 bergen i 

botten som ger näring åt det. De 9 komponenterna i Global Apostolic Network 

(Globala Apostoliska Nätverket) är grupperade under fyra rubriker: Regering, Rikedom, 
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Krigföring, och Undervisning. "7-M Koalitionen" är en ny organisation som föds för att 

genomföra 7-M mandatet på ett praktiskt och effektivt sätt för att förvandla vårt 

samhälle. 

 

Isn't this exciting?  We have reorganized in obedience to the word that the Lord gave us 

through Chuck [Pierce] last December.  Now please pray with us as we seek His guidance 

in putting the nuts and bolts together for seeing practical results along the road toward 

taking dominion of God's creation.   In fact Chuck Pierce has also told us that the new 

Jewish year of 5768 which begins in September, the year of Samekh Chet, means, 

among other things taking dominion.  He says, "Dominion will be the key word for this 

year!   Rule where you have been positioned.  Rule or watch the 'wild beasts' gain 

ground in your land."... 

Är inte detta spännande? Vi har omorganiserat i lydnad för det ord som Herren gav oss 

genom Chuck [Pierce] i december förra året. Snälla bed nu med oss då vi söker Hans 

vägledning i att sätta samman bultar och muttrar för att se praktiska resultat längs 

vägen mot att ta herravälde över Guds skapelse. I själva verket har Chuck Pierce också 

sagt till oss att det nya Judiska året 5768 som börjar i september, året för Samekh 

Chet, innebär, bland annat att ta herravälde. Han säger, "Herravälde kommer att vara 

nyckelordet för i år! Regera där du har blivit placerad. Regera eller titta på "vilddjuren" 

när de vinner terräng i ditt land ."... 

 

All nine of the components of GAN are on my heart, but especially those related to 

wealth and wealth transfer.  I am in touch with 17 potential wealth transfer brokers, 

some of them expecting release momentarily.   It is hard to comprehend, but some of 

them go to multiple millions, billions, and more.  My task is to prepare a high integrity 

infrastructure for distributing these funds when they begin to flow.   Zion Apostolic 

Network and The Hamilton Group are in place as agencies to carry this out.  Our motto is 

"Sophisticated Philanthropy for Apostolic Distribution." [6] [emphases and links added to 

original text] 

Alla nio komponenterna i GAN är på mitt hjärta, men särskilt de är relaterade till wealth 

and wealth transfer (rikedom och resursöverföring). Jag har kontakt med 17 

potentiella resursöverföringsmäklare, några av dem är hela tiden beredda att bli 

offentliggjorda. Det är svårt att förstå, men vissa av dem uppgår till många miljoner, 

miljarder och mer. Min uppgift är att förbereda en hög integritet infrastruktur med hög 

integritet för att distribuera dessa medel/pengar när de börjar flöda. Zion Apostolic 

Network (Sion Apostoliska Nätverk) och The Hamilton Group (Hamiltongruppen) är på 

plats som agenturer för att genomföra detta. Vårt motto är "Sofistikerad Filantropi för 

Apostolisk Distribution." [6] [betoningar och länkar läggs till originaltexten] 
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This is The Plan. This is a grandiose scheme. One can only wonder who is funding this 

global operation. Not only is this a systemic structural transformation of the church, 

but it is also a theological shift to a new paradigm. Furthermore it is a plan for the 

systemic structural transformation of society, culture, governance and governments. 

Unknown numbers of entities network with one another both inside and outside the 

NAR, and there are new groups emerging every week. Collaborative networks are being 

built at an amazing pace, and some organizations are even serving as umbrella 

organizations bridging other networks.  

Detta är planen. Detta är ett storslaget projekt. Man kan bara undra vem som 

finansierar denna globala verksamhet. Detta är inte bara en systematisk 

strukturförvandling av kyrkan, men det är också en teologisk övergång till ett nytt 

paradigm. Dessutom är det en plan för den systematiska strukturella förvandlingen av 

samhälle, kultur, ledande och regeringar. Ett okänt antal av enheter nätverkar med 

varandra både inom och utanför NAR, och nya grupper uppstår varje vecka. 

Samverkande nätverk byggs i ett fantastiskt tempo och en del organisationer tjänar 

även som paraplyorganisationer som överbryggar andra nätverk. 

 

Perhaps of most concern, is that idea that the apostles and apostles who are preparing 

to head up this vast empire are men who claim to be endowed with an elite capacity 

to alter the Word of God and change Scripture, possibly accompanied with signs and 

wonders. These global shepherds will thereby be able to exercise psycho-spiritual 

control over their vast downline "army" on the earth. 

Kanske mest oroande är att idén om att apostlarna och apostlar som förbereder sig 

att leda detta stora imperium är män som påstår sig vara begåvade med en elitistisk 

förmåga att ändra på Guds Ord och förändra Skriften, eventuellt tillsammans med 

tecken och under. Dessa globala herdar kommer därmed att kunna utöva psyko-andlig 

kontroll över sina enorma downline (linje) "armé" på jorden. 

 

Pastor Anton Bosch, in his ongoing series on "Only Scripture" has written a solid 

refutation of the heresy that these self-anointed, self-appointed NAR apostles and 

prophets have extra-biblical revelation in this era. We reprint it in its entirety: 

Pastor Anton Bosch, i sin pågående serie om "Endast Skriften" har skrivit en 

gedigen vederläggning av kätteriet att dessa själv-smorda, själv-utnämnda 

NAR apostlar och profeter har utombibliska uppenbarelse i denna era. Vi 

skriver ut det i sin helhet: 
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ONLY SCRIPTURE: Part 2         ENDAST skriften: Del 2 

By Anton Bosch                   Av Anton Bosch 

 

In the last article we began to examine the Scriptural basis for relying exclusively 

on the Bible rather than accepting various extra-biblical “revelations” as being at 

the same level, or higher, authority as the Bible. This is a view that is fast dying 

out as more and more Christians and their leaders move away from the Scriptures 

to all sorts of extra-biblical sources of revelation. Hebrews 1:1-2 expressly says 

that God has spoken through His Son and that He is finished speaking – everything 

we need to know has been revealed in and through the Lord Jesus Christ. (See the 

first article in this series.) 

I den senaste artikeln började vi undersöka den Bibliska grunden för att förlita sig 

enbart på Bibeln istället för att acceptera olika utombibliska "uppenbarelser" som 

om de vore på samma nivå, eller högre, auktoritet som Bibeln. Detta är en 

uppfattning som snabbt håller på att dö ut eftersom fler och fler kristna och deras 

ledare rör sig bort från Bibeln till alla möjliga utombibliska källor av 

uppenbarelser. Hebreerbrevet 1:1-2 säger uttryckligen att Gud har talat genom sin 

Son och att Han har talat klart - allt vi behöver veta har uppenbarats i och genom 

Herren Jesus Kristus. (Se den första artikeln i denna serie.) 

 

The one-chapter book of Jude is specifically written to warn about the dangers of 

false prophets, teachers and apostles. Verse 3 says: “…I found it necessary to write 

to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all 

delivered to the saints.” (Jude 1:3). 

Det enda kapitlet i Judas bok är speciellt skrivet för att varna om faran med falska 

profeter, lärare och apostlar. Vers 3 säger: "...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." (Judas 1:3). (Reformationsbibeln) 

 

The words “the faith” does not refer to faith in the sense of trusting in the Lord. It 

specifically refers to the body of doctrine and teaching that make up Christianity. 

Note that we must contend for “the faith” not just “faith.” The difference 

between “faith” and “the faith” is illustrated very well by Prince Charles who said 

that if he (ever) became King he would change the title kings of England have 

carried for hundreds of years. Instead of being “the Defender of the Faith” he 

would be “the Defender of Faith”[i]. Generally when the Bible uses the definite 

article “the” before “faith”, it refers to what we believe – the Gospel as opposed 



to just believing in general. (See also Galatians 1:23, Ephesians 4:13, Colossians 

1:23 etc.) 

Ordet ”den tro” hänvisar inte till tron i den meningen att lita på Herren. Den 

hänvisar specifikt till kroppen av läran och undervisning som utgör Kristendomen. 

Observera att vi måste kämpa för ”den tro” inte bara ”tro.” Skillnaden mellan 

”tro” och ”den tro” illustreras väl av Prins Charles som sade att om han (någonsin) 

blev Kung skulle han ändra titeln kungen av England har burit i hundratals år. 

Istället för att vara ”Försvararen av den tro” så han skulle vara ”Försvarare av 

tro” [i]. I regel när Bibeln använder den bestämda artikeln ”den” före ”tro”, så 

handlar det om vad vi tror - Evangelium i stället för att bara tro i allmänhet. (Se 

även Galaterbrevet 1:23, Efesierbrevet 4:13, Kolosserbrevet 1:23 m.m.) 

 

Jude was written, at the very latest, by AD90 and already at that time he writes 

about a definitive set of doctrines that make up the Gospel. But he is even more 

specific in the words that follow. 

Judas brev skrevs, allra senast, ungefär 90 e.Kr och redan då skriver han om en 

slutgiltig uppsättning doktriner som utgör Evangeliet. Men han är ännu mer 

specifikt i de ord som följer. 

 

“The faith,” he says, “was once for all delivered to the saints”[ii]. The words “once 

for all” are translated from a single Greek word which can only be translated as 

“once for all” in a very final and complete sense. This is the same word used in 

Hebrews 9:26 where the writer emphasizes the finality and completeness of the 

work of Christ: “He then would have had to suffer often since the foundation of 

the world; but now, once at the end of the ages, He has appeared to put away sin 

by the sacrifice of Himself.” (Hebrews 9:26). 

"Den tro", säger han, ”som en gång [för alla] har blivit överlämnad åt de heliga” 

[ii]. Orden "en gång för alla" är översatt från ett enda Grekiskt ord som bara kan 

översättas som "en gång för alla" i en mycket slutgiltig och fullständig mening. Det 

är samma ord som används i Hebreerbrevet 9:26 där författaren betonar 

slutgiltigheten och fullständigheten av Kristi verk: ”I så fall hade han varit 

tvungen att lida döden många gånger, alltifrån världens begynnelse. Men nu vid 

tidernas slut har han en enda gång blivit uppenbarad för att ta bort synden genom 

sitt offer.” (Hebreerbrevet 9:26). (Refromationsbiblen) 

 

Thus Jude says the faith was once for all time delivered. It is not still being 

delivered but it is complete, final and done. By Jude’s definition, therefore, those 

who claim that God is progressively revealing more to us in these days, or that 



there are additional revelations not contained in the teachings of the Apostles (the 

Twelve and Paul) are the false preachers against whom we must defend the faith. 

Således säger Judas att tron var en gång för all tid överlämnad. Det håller inte 

fortfarande på att överlämnas utan det är fullständigt, slutgiltigt och klart. Av 

Judas definition, är därför de som påstår att Gud successivt avslöjar mer för oss i 

dessa dagar, eller att det finns ytterligare uppenbarelser som inte ingår i 

apostlarnas undervisning (de Tolv och Paulus) är de falska predikanterna mot vilka 

vi måste försvara tron (”den tro”). 

 

[There is obviously a vast amount of information God has chosen not to reveal to 

us. The reason for that is simple; we don’t need to know everything. But everything 

we need has been revealed, not only for salvation but for daily living, not only for 

the present and the past but also for the future. “His divine power has given to us 

all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who 

called us by glory and virtue.” (2 Peter 1:3)] 

[Det finns uppenbarligen en enorm mängd information som Gud har valt att inte 

uppenbara för oss. Anledningen till detta är enkel; vi behöver inte veta allt. Men 

allt vi behöver har uppenbarats, inte bara för frälsning men för det dagliga livet, 

inte bara för nuet och det förflutna utan också för framtiden. ”Eftersom hans 

gudomliga makt har skänkt oss allt som tjänar till liv och gudsfruktan, genom 

kunskap från honom som har kallat oss genom sin härlighet och kraft*.” *KXII: dygd. 

 (2 Pet 1:3)] (Reformationsbibeln) 

 

Paul shares this sense of finality, absoluteness and completeness of the revelation: 

“For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God.” (Acts 20:27); 

“Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, 

whether by word or our epistle.” (2 Thessalonians 2:15); “Now I urge you, 

brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine 

which you learned, and avoid them.” (Romans 16:17); “Hold fast the pattern of 

sound words which you have heard from me, in faith and love which are in Christ 

Jesus.” (2 Timothy 1:13). 

Paulus delar denna känsla av slutgiltighet, absoluthet och fullständighet av 

uppenbarelsen: ”För jag har inte undandragit mig att förkunna för er allt Guds 

rådslut.” (Apotlagärningarna 20:27), ”Alltså, bröder, stå nu fasta och håll er vid 

de lärdomar, som ni har tagit emot, om det än har skett genom vårt tal eller 

brev.” (2 Tessalonikerna 2:15). ”Jag förmanar er, bröder, att ge akt på dem som 

åstadkommer splittring och förförelser i strid mot den lära, som ni har fått 

undervisning i. Vänd er bort från dem.” (Romarbrevet 16:17); ” Håll som förebild 



de sunda ord, som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus.”   

(2 Timoteus 1:13). (Reformationsbibeln) 

 

The list of verses in which Paul admonishes us not to depart from the things he had 

taught is conclusive evidence that he believed that he had received everything that 

we need to know and that he had passed that on to others. If there was any 

question in Paul’s mind that we should continue to seek for new revelation, then 

surely he would have said so – even once.  

Listan med verser där Paulus uppmanar oss att inte avvika från det han hade lärt är 

avgörande bevis för att han trodde att han hade fått allt vi behöver veta och att han 

hade överlämnat det till andra. Om Paulus hade haft någon tanke på att vi borde 

fortsätta att söka efter ny uppenbarelse, då skulle han säkert ha sagt det – 

åtminstone en gång. 

 

Why then do we have so many scriptures telling us that the doctrine and revelation 

is complete and we are not to follow anything else, and why is there not a single 

verse telling us to seek a new revelation? Obviously because the revelation 

received by Paul and the other Apostles was the full and final revelation of Jesus 

Christ. 

Varför har vi då så många skriftställen som talar om för oss att läran och 

uppenbarelsen är klar och att vi inte ska följa något annat, och varför finns det 

inte en enda vers som säger oss att söka en ny uppenbarelse? Uppenbarligen därför 

att uppenbarelsen som Paulus och de andra apostlarna hade tagit emot var den 

fullständiga och slutliga uppenbarelsen av Jesus Kristus. 

 

In fact, Paul is so sure of the comprehensiveness and finality of his doctrine that he 

resorts to extreme language as well as repetition to curse anyone who would bring 

another message: “But even if we, or an angel from heaven, preach any other 

gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As we have 

said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than 

what you have received, let him be accursed.” (Galatians 1:8-9). Please note that 

Paul says that even if he himself (or an angel) came with another message, that 

such a one is to be anathema – accursed. Even Paul locked himself into the doctrine 

as it stood then and he totally excludes the possibility that even he could receive 

any further revelation! 

Faktum är att Paulus är så säker på omfånget och slutgiltighet av hans lära att han 

tar till extremt språk såväl som upprepning för att förbanna den som skulle ge ett 

annat budskap: "Men även om vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar 



evangelium i för dig än vad vi har predikat för er, så vare han förbannad. Som vi 

har sagt tidigare, så nu säger jag igen, om någon predikar något annat evangelium 

för er än vad ni har fått, så vare han förbannad. "(Gal 1:8-9). Vänligen notera att 

Paulus säger att även om han själv (eller en ängel) kom med ett annat budskap, 

skall en sådan man vara anatema - förbannad. Även Paulus låste in sig i den 

doktrin som den stod då, och han utesluter helt möjligheten att även han kunde få 

någon ytterligare uppenbarelse! 

 

Why is it then that lesser men than Paul are coming with all sorts of new 

revelations and finding all sorts of revelations in extra-biblical sources? Why is it 

that millions believe the new messages that they come with? And why is it that 

these false prophets are called blessed when Paul says they are accursed? The only 

explanation can be that Christians and churches have strayed so far from the truth 

that evil has become good and good has become evil (Isaiah 5:20). 

Varför är det då som män av mindre betydelse än Paulus kommer med alla möjliga 

nya uppenbarelser och hittar alla möjliga sorters avslöjanden i utombibliska 

källor? Varför är det så att miljontals tror på de nya budskapen som de kommer 

med? Och varför är det så att dessa falska profeter kallas saliga när Paulus säger 

att de är förbannade? Den enda förklaring kan vara att kristna och kyrkor har 

avvikit så långt från sanningen att det onda har blivit gott och gott blivit ont 

(Jesaja 5:20). 
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