Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev – 25 Januari 2016
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... NARianen Bill Johnsons läror sprids i Skara - DEL 12
(Marketplace Movement... 7 Mountains...)
...“Grave Soaking”... New Age boken "Jesus kallar på dig"...
Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!
Som jag skrev för ett tag sedan så tycks jag inte komma ifrån NAR... mer och mer dyker upp som känns så viktigt att
avslöja och varna för...
Detta jag nu kommer att skriva om har jag inte bara stor nöd för... det gäller min stad... så jag är extra bedrövad!
Det känns lite tragiskt då det handlar om människor jag känner... men allvaret i villoläran är så grav att jag inte kan
ignorera detta... jag måste varna då det kommit till min insikt...
Det är min förhoppning att även kunna nå ut till och upplysa en och annan skarabo så de kan hindras att dras in i detta
och/eller få klarsyn så att de kan ta sig ut ur detta sammanhang...
Har tidigare skrivit om Skara... det var i det första nyhetsbrevet om NAR... då man i Skara anordnade en förbönsdag
utifrån de 7 Kullarna/Pelarna (= Bergen) – med C E Sahlberg i spetsen...
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >> (sidan 64)
Så att vi har NARianer i Skara & Skaraborg är ju ”gammal nyhet”...
MEN... fick del av denna information lite över en vecka sedan som visar på att dessa NARianer fortsätter att försöka
sprida sig via Tullen Kristet Center i Skara... och jag känner att jag behöver göra det lilla jag kan för att varna!
https://sv-se.facebook.com/Tullen.Kristet.Center
Kopierat från sidan den 14/1-2

Kopierat från sidan den 24/1-2016
Ett namn kan se väldigt oskyldigt ut...
Men den 29 januari har de kallat
Karl Bergmansson till Tullen...
Karl Bergmansson har nyligen gått
på ”bibelskola” hos Bill Johnson i
Bethel Church, Redding, Kalifornien.
Kom hem förra sommaren (2015)
Så nu är han tydligen ”kvalificerad”
att kallas till Tullen för att vittna,
predika och undervisa… att sprida
denna smörja...
Vem vet, kanske avslutas mötet med
”impartation”!?

P.g.a. tidsbrist så
avstår jag att
kommentera
de andra som
kallats till Tullen...

Denna information finns
”offentligt” på Facebook...
Men de har även skickat ut
programblad om vårens möten.

Så när det är ”offentligt” – så är det också passande att ”offentligt” varna!

Denne fine unge man, Karl Bergmansson, har alltså skickats iväg att lära sig den värsta formen av
Trosrörelsen och indoktrinerats med NAR-villoläror och obibliska manifestationer som nu ska förmedlas
vidare i Skara och omnejd...
Och Tullen kallar denne unge man i brist på bättre omdöme!
Tullen som ska vara ett ”Kristet Center” tycks bejaka all form av ”kristenhet” – även det katolska:
https://www.facebook.com/Tullen.Kristet.Center/?sk=photos
https://www.facebook.com/Tullen.Kristet.Center/photos/pb.418276054892867.-2207520000.1453662683./763586933695109/?type=3&theater

Detta är en ikonbild!
Det är katolskt och något som vi uppmanas att INTE befatta oss med!
BARA DETTA BÖR FÅ EN BIBELLÄSARE ATT REAGERA STARKT!
Att Tullen är promotare av Trosrörelsen och NAR (Nya Apostoliska Reformationen) är ju känt...
Men detta katolska inslag/bejakande kanske inte är lika känt i bygden...!?

Ledare från Tullen delar och gillar länkar från Bethel.tv – undervisning med Bill Johanson och andra NARianer...
Detta är mycket oroväckande då det sprids i Skara och ut över nejden.

Jag sökte lite för att ta reda på vem denne Todd White är...
En enda länk räcker för mig:
-

Trosrörelse
Kingdom Now
NAR-infekterad
Bill Johnson–infekterad
Ja även infekterad av Patricia King, Randy Clark, Baker’s
och Benny Hinn

= en NARian med ”fem-dubbel” smörja!!!
http://www1.cbn.com/700club/todd-white-modern-day-street-preacher
Todd White was a drug addict and atheist for 22 years. He was at the point of suicide when God came into his life and set him free.
Todd has been living the Gospel for four and a half years. Today, Todd preaches the Gospel of the Kingdom everywhere he goes and
God backs it up with signs following. Todd’s heart is to equip the church and activate them to live a 24/7 Kingdom Lifestyle by
helping them to get out of the boat and brave the waves of fear, empowered by the Holy Spirit. Todd loves sharing the simplicity of
the Gospel of the Kingdom and what Jesus Christ accomplished at the cross, which is the measuring stick of God's love for us. It is
common for Todd to see dozens of people healed while he goes about his everyday life.
He has been on street ministry with Chris Overstreet from Bethel in Redding, Cal., and he has taught power evangelism and street
ministry at Extreme Prophetic with Patricia King.
SvEngelsk
Han har varit i ministry på gatan med Chris Overstreet från Bethel i Redding, Cal., Och han har lärt ut kraft evangelisation
Översättning!
och gatuministry/evangelisation på Extreme Prophetic med Patricia King.
“This is every day for me," Todd said. "When I go to restaurants or if I go to the mall, or anywhere for that matter, Jesus paid a price
for all. So all are in and all are a target for the love of God."
Todd’s home base is with Neck Ministries in Abbottstown, Pennsylvania, where he is a ministry leader and teacher.
He also teaches at Randy Clark’s Global School of Supernatural Ministry and preached at the Church of the Great Commission.
He has been blessed to receive impartation from Randy Clark, Bill Johnson, Roland and Heidi Baker and Benny Hinn.
Han undervisar också på Randy Clarks Global School of Supernatural Ministry och predikade i the Church of the Great
SvEngelsk
Översättning!
Commission (Kyrkan av Den Stora Missionsbefallningen).
(KJ = http://www.cgcommission.org/ tror jag!)
Han har välsignats med att ta emot impartation (överföring) från Randy Clark, Bill Johnson, Roland och Heidi Baker och
Benny Hinn.
Todd has not only been blessed to travel domestically seeing miracles, but on a recent pilgrimage to Jerusalem,
he saw over 150 Muslims and Jews healed by the power of God through the name of Jesus Christ on the streets.

OBS! Det står “healed” (helad) … INTE “saved” (frälst) by the power of God… = typiskt Trosrörelsen!
Även från Pingst i Skara lägger man ut bilder från Bethel på Facebook:
(nej, jag har ingen facebook... har fått kopia på detta)

Bönehuset i Bethel

= tala om total brist på urskiljning!

Jag har i tidigare nyhetsbrev varnat för Bill Johnson: New Wine och Bill Johnson >>
Vad NAR innebär kan man läsa i mina 11 NAR–nyhetsbrev:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html
NAR är ju Trosrörelsens självutnämnda apostlar och profeter... där Bill Johnson är en av de ”värsta”!
Bill Johnson och hans villoläror har tyvärr infiltrerat & infekterat varje stad... i Skara är det bekräftat här ovan...
Här i Skara-trakten är det verkligen ett ”smörgåsbord” av villoläror...
Ekumeniken är oerhört stark och Trosrörelsens NAR-apostlars värsta representanter upphöjs...
Bill Johnson introducerades till Pingst i Skara av dess förra pastor... och den nuvarande pastorn tillåter tydligen
medlemmars barn att åka på ”bibelskola” till just Bethel Church i Redding... = Skrämmande!
http://bssm.net/ - Bethel School of Supernatural Ministry
Bethelskolan för Övernaturlig Ministry/Betjäning
Det är alltså ”THE” Bill Johnson – en av de högste självutnämnda ”apostlarna” inom NAR...
http://bethelredding.com/ - Bethel Redding

Bill Johnson som lär ut Trosrörelsen och all sorts villolära och värsta form av gnosticism...
Han lär även ut ”soaking” (att blötlägga sig)... (även detta ”soaking” infördes i pingst i Skara av den förre pastorn...)
Men nu har det blivit populärt bland Bethel att utföra ”soaking” på ”djupare nivå”:
Att ”soaka” på gravar (grave sucking”, “grave soaking”) av gamla ”smorda” förkunnare... som t.ex. C S Lewis...
DETTA ÄR HUR SJUKT SOM HELST OCH TOTALT OBIBLISKT OCH OSUNT!

https://www.youtube.com/watch?v=6wKPjf1mjb8&feature=youtu.be

Detta är Bill Johnson fru Beni som
“soakar” på C S Lewis grav!!

Vänner, det här är inte ”häftigt” – det här är ockultism på hög nivå!

Students from Bethel School of Ministry –
the teaching that you can “soak up the anointing” by lying on their graves
Studenter från Bethel School of Ministry –
undervisningen att du kan "suga upp smörjelsen" genom att ligga på deras gravar

Bill Johnson himself at the grave of the wife of Smith Wigglesworth – the famous healing evangelist
Bill Johnson själv vid graven av Smith Wigglesworths hustru – den berömda helande evangelisten

Ursäkta min SvEngelska översättning... Har därför kvar den engelska texten – för de som kan engelska!

https://www.youtube.com/watch?v=LrHPTs8cLls

Bethel Church Soaking up the "anointing" of dead men, or Grave Sucking
Bethel Church Uppsugning/Blötläggning av "smörjelsen" av döda män, eller Grav Sugning
(svårt att översätta till bra svenska!)

SOM SAGT:
DETTA ÄR OCKULTISM I HÖGSTA GRAD!
BARA DETTA BORDE VARA NOG FÖR EN SUND BIBELTROENDE ATT FLY FRÅN ALLT
SOM HAR MED BILL JOHNSON OCH BETHEL CHURCH ATT GÖRA!!!

Här kommer en skrämmande film med ungdomar från Bethel...
https://www.youtube.com/watch?v=VZkgY-bP7yk

1) Richard's so awesome! Yoga in the parking lot! Getting your yoga on!
Richard är så häftig! Yoga på parkeringen! Få igång din yoga!
2) We don't have to worry about theology. Let's just be in His presence.
Vi behöver inte oroa sig för teologi. Låt oss bara vara i Hans närhet.
3) That we are loved by you. No matter what we believe, we're perfectly
loved. Att vi är älskade av dig. Oavsett vad vi tror så vi är perfekt älskade.

4) We are all made one in Him.
We're all loved no matter what theology we believe.
Vi har alla ett i honom. Vi är alla älskade oavsett vilken teologi vi tror på.
5) I don't know what, I can't claim to know what happens after we die.
Jag vet inte vad jag inte kan göra anspråk på att veta vad som händer
när vi dör.
6) He loves all of us perfectly, and we can step into that wonderful love.
Han älskar alla oss perfekt, och vi kan kliva in i den underbara kärleken.

De har alltså ingen aning om vad/VEM de egentligen tror på… de går bara på “känsla” och “upplevelser” och “kärleken”...
Att vi alla är älskade är en sak... Jesus gav ju sitt liv för att Han älskade oss... men det tar inte bort förpliktelsen att hålla
oss till Ordet och ett sunt Bibliskt Evangelium!!!

Detta vi har sett ovan...
... läror från NARianen Bill Johnson... ska nu spridas av Karl Bergmansson via Tullen på fredag den 29 januari...

Är det någon som förstår min bedrövelse och som förstår att jag kan inte tiga!?
Jag kan inte låtsas som om inget hänt!
OM jag verkligen älskar skaraborna och syskonen i Herren här... så måste jag väl våga säga Sanningen även i denna fråga!?
Om jag inte älskade dem och Sanningen till Guds Ord – så vore det ju bäst att bara strunta i detta... vore ju lättast!
MEN... jag kan inte... får ingen Frid – måste varna!
Kanske detta kommer fram till ledarna på Tullen och i Pingst och kanske även fram till Karl Bergmansson – ja, då har de i
alla fall fått en chans att kunna ”rannsaka sig” och vända om!
Men OM ingen vågar påpeka dessa villoläror, som de involverats i, så tillåts de fortsätta förleda människor mot fördärv...
Jo, de har fått varningar – de är inte ”ignorant” – men de har valt att ”ignorera” och fortsätta på den breda vägen, tyvärr!
Så en offentlig varning är på plats!
Jag tvivlar inte på Karl Bergmanssons (eller de andras) hängivenhet och kärlek till Jesus... och kärlek till människor...
MEN med tanke på att Trosrörelsen förmedlar en annan Jesus och ett annat evangelium, så blir det ju ”tok galet”...
Denne fine unge man... bed för honom... att han skall väckas och få nåd att vända om!
Bed även för ledare och deltagare på Tullen och Pingst i Skara – att även de får nåd att vända om ifrån ett osunt
sammanhang till ett Bibliskt och sunt Evangelium...

I slutet av december tog jag del av bra och sund undervisning av apologeten Justin Peters.
Han är amerikan och baptist... och har ”Master’s Thesis on Benny Hinn and WoF Movement”.
”Examensarbete på Benny Hinn och Trosrörelsen”

https://www.youtube.com/watch?v=0ks3EdMMT48
A Call for Discernment Session 1 - Dangerous Doctrine – YouTube
Ett Kall till Omdöme Session 1 – Farlig Doktrin/Lära - YouTube
Ca 39:00:
Take a look at the Word Faith Theology
Ta en titt på Trosrörelsens Teologi
---

Trosrörelsens Lära om Syndafallet
 Adam var en exakt kopia av Gud
 Adam syndade och överförde sin Gudom till Satan
och Gud förlorade därför sin lagliga rätt till Jorden
och förvisades från den
 Satan är nu den rättsliga guden av denna värld
 När en person är frälst så återfår han sin Gudom

You see for years I thought this movement was health and wealth prosperity.
No, health and wealth prosperity is just the edge of the tip of the ice berg.
They are just an offshoot of the core theological problem.
Ni förstår, under många år trodde jag att denna rörelse var framgång i
hälsa- och rikedom.
Nej, framgång i hälsa- och rikedom är bara kanten av spetsen på isberget.
De är bara ett sidoskott från det teologiska kärnproblemet.
IF THEY PREACH ANOTHER JESUS – THEY ALSO PREACH ANOTHER GOSPEL
OM DE PREDIKAR EN ANNAN JESUS –
SÅ PREDIKAR DE OCKSÅ ETT ANNAT EVANGELIUM

https://www.youtube.com/watch?v=_Glmjrd5XtE
A Call for Discernment Session 2 - Mangled Manifestations – YouTube
Ett Kall till Omdöme Session 2 – Fördärvade Manifestationer – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=FIE-rtV9Qu4
A Call for Discernment Session 3 - The Hurt of Healing – YouTube
Ett Kall till Omdöme Session 3 – Helandets smärta – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=CgFYtglyjIo
Are You a Victim or a Victor? - A Call for Discernment - Justin Peters Ministries
Är Du ett Offer eller en Segrare? - Ett Kall till Omdöme – Justin Peters Ministries

The origin of Word Faith Movement is not Biblical at all
Ursprunget till Trosrörelsen är inte alls Bibliskt

… they are blurring the line between us and God the Creator…
... de suddar ut gränsen mellan oss och Gud Skaparen ...

Sincerity is not the issue – Truth is the issue!
Those who flew into the twin tower were sincere, but they were wrong!
Truth is the issue!
Ärlighet/Uppriktighet är inte problemet – det är Sanningen det handlar om!
De som flög in i Twin Tower (Tvillingtornen) var uppriktiga, men de hade fel!
Det är Sanningen det handlar om!
(Tvillingtornen i World Trade Center 2011 – https://sv.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center )

Jag kan inte varmt nog rekommendera att ta del av dessa undervisningar!
De avslöjar verkligen hur obibliskt och osunt hela rörelsen är... många ”filmklipp” så man kan både se och höra...

Det är många som varnar för Trosrörelsen och dess grenar... och Bethel Redding Church = Bill Johnson:

https://www.youtube.com/watch?v=qVrNkWODpG0

Jan Markell and
Caryl Matrisciana

The Counterfeit! NAR, IHOP, Bethel Redding Church,
Todd Bentley, Dominionism & More...
Förfalskningarna! NAR, IHOP, Bethel Redding Church,
Todd Bentley, Herradömesläran & Mer ...

Här finns svenska länkar som varnar för Bill Johnson och hela det sammanhang han står i:
http://elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS28-8-10.html - Profetiskt: Ohlins funderingar 28/8 -10 (EO)
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS%2020-8-11.html - Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 20/8 -2011

5. Bill Johnsons Helandeskola - direkta citat som avslöjar att Bill Johnson en falsk lärare som förvränger
bibelordet (se även länkar) – Framgångsteologi
http://www.truereformation.net/2015/11/22/ormens-3-logner/ - ORMENS 3 LÖGNER
http://bibelfokus.se/node/277 - En invasion av villfarelser: en granskning av Bill Johnson
http://bibelfokus.se/node/369 - Bill Johnsons New age-kristendom
http://bibelfokus.se/node/185 - Falska profeter invaderar Sverige - avfallet synkroniseras
Har du inte sett dessa filmer om Avfallet – se dem! Om det var ett tag sedan du såg dem... se igen!
http://bibelfokus.se/node/77 - Det Stora Avfallet

Jag skulle kunna fortsätta att länka till den ena varningen efter den andra...
MEN jag tror att detta är fullt tillräckligt för att få varje läsare att
förstå allvaret med Trosrörelsens & NARs villoläror och villoläraren Bill Johnson...
Jag hoppas att jag väckt tillräckligt med uppmärksamhet så att någon/några skall vakna upp och kunna ryckas ur elden!
Bill Johnson har ju spritts över hela Sverige – så varningen för villolärorna gäller alla!
Judasbrevet 21-25:
21

Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.
And of some have compassion, making a difference:
23
And others save with fear, pulling them out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh.
24
Now unto him that is able to keep you from falling,
and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,
25
To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.
King James Version (KJV)
22

21. Se till att ni blir bevarade i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet till evigt liv.
22. Och gör denna åtskillnad, att ni förbarmar er över somliga,
23. och andra ska ni med fruktan* rädda och rycka dem ur elden, och till och med hata denna livklädnad
som är nersmutsad av köttet.
24. Men honom, som förmår bevara er från fall och ställa er fläckfria inför sin härlighet i stor glädje,
25. den ende vise Guden, vår Frälsare, vare ära och majestät, välde och makt både nu och i all evighet. Amen
Sv Reformationsbibeln

Ser ni att det är stor skillnad på denna text än de ovan?!
21

Håll er kvar i Guds kärlek,
medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.
22
Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot
23
och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan,
så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.
24
Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande 25
den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde
och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.
Svenska Folkbibeln (SFB)

Så vill jag även passa på att varna för New Age andaktsboken ”Jesus Calling” (”Jesus Kallar på dig”) av Sarah Young
som också sprids i Skara via facebook...
(nej, jag har ingen facebook... har fått kopia på detta)

Apologetboken ”Another Jesus is calling” (”En Annan Jesus Kallar på dig”) – har jag haft i bokhyllan
sen Nov 2013 – den varnar för just boken ”Jesus Calling”!!!
Går att beställas här:
http://www.lighthousetrails.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=AJC
Inspired by the New Age book God Calling, Sarah Young claims to be receiving messages from Jesus Christ which she compiled
into what is now her best-selling book, Jesus Calling. Author Warren Smith carefully documents his concerns about her book,
her "Jesus," and the New Age implications contained in many of Young's devotional messages.
He also warns about the danger of contemplative prayer and in elevating spiritual experiences over the Word of God.
"Another Jesus" Calling is his call for much needed discernment in these very deceptive times.
Inspirerad av New Age boken God Calling (Gud Kallar på dig) så hävdar Sarah Young att ha tagit emot
meddelanden från Jesus Kristus som hon sammanställt i vad som nu är hennes bästsäljande bok, Jesus
Calling (Jesus Kallar på dig). Författare Warren Smith dokumenterar noggrant sin oro över hennes bok,
hennes "Jesus", och New Age innebörden som ingår i många av Youngs andaktsbudskap. Han varnar
också om faran för kontemplativ bön och upphöjandet av andliga upplevelser ovanför Guds Ord.
"En annan Jesus" Kallar på dig är hans uppmaning till välbehövlig urskiljning i dessa mycket bedrägliga
tider.

Men här finns tillräckligt med länkar fyllda med fakta för att ta åt sig varningen – utan att behöva läsa boken:

http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2014/newsletter20141222.htm#18
NEW BOOKLET TRACT: The New Age Implications of “Jesus Calling”
NYTT TRAKTAT-HÄFTE: New Age Inblandning av "Jesus Calling"
New Age Implications: Ten Examples
1) The New Age Book God Calling
2) Channeled “Messages” from “Jesus”
3) Visualization
4) Meditation
5) New Age Terminology
6) Divine Alchemy
7) Co-creation
8) God’s Dream
9) God “in” Everything
10) Sarah Young’s New Agey Mystical Moonlight Conversion

New Age Innebörd: Tio Exempel
1) New Age Booken God Calling (Gud Kallar)
2) Kanaliserade "Budskap" från "Jesus"
3) Visualisering
4) Meditation
5) New Age Terminologi
6) Gudomlig Alkemi
7) Med-skapande
8) Guds dröm
9) Gud "i" Allt
10) Sarah Youngs New Ageiga Mystiska Månskens Konversation

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=16349
NEW BOOKLET TRACT: Changing “Jesus Calling” – Damage Control for a False Christ
NYTT TRAKTAT-HÄFTE: Förändra "Jesus Calling" – Skade Kontroll för en Falsk Kristus

Här får man råd att åtgärda skadorna av dessa Fem Problem:
Five Problems
(1) Jesus Calling was inspired by a channeled New Age book
(2) Sarah Young originally wrote that she “received messages”
from “Jesus” Himself
3) Sarah Young’s “Jesus” contradicts the Bible’s true Jesus Christ
4) Sarah Young’s “Jesus” stated that Abraham was guilty of
“idolatry” and “son-worship”
(5) “Jesus” complains about the night of his birth

Fem Problem
(1) Jesus Kallar på dig inspirerades av en kanaliserad New Age bok
(2) Sarah Young skrev ursprungligen att hon "mottog budskap"
från "Jesus" själv
3) Sarah Youngs "Jesus" strider mot Bibelns sanna Jesus Kristus
4) Sarah Youngs "Jesus" påstod att Abraham var skyldig till
"avgudadyrkan" och "son-dyrkan"
(5) "Jesus" klagar över natten av hans födelse

https://www.youtube.com/watch?v=mTwSN4-0dUM

Missa inte att
ta del av denna
YouTube film!

OBS!

http://www.spiritual-research-network.com/jesus-calling-by-sarah-young.html
Jesus Calling by Sarah Young - Another New Age "Jesus"?
Are you aware of the New Age influences in Sarah Young's devotional Jesus Calling: Enjoying Peace in His Presence ?
Jesus Kallar på dig av Sarah Young – Ytterligare En New Age "Jesus"?
Är du medveten om New Age påverkan i Sarah Young andaktsbok Jesus Kallar på dig: Njut av Friden i Hans Närvaro?
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?tag=jesus-calling
Would Jesus Magnify His Presence Above the Word of God?
Skulle Jesus Förstora Sin Närvaro Över Guds ord?
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=14118
About That Jesus Calling – 10 Things You Might Not Know
Om Denne Jesus Kallar - 10 Saker Du Kanske Inte Vet

Denna New Agebok sprids även över hela Sverige
via vanliga bokförlag, men också via ”kristna” bokförlag:

KÖP DEN INTE – LÄS DEN INTE!

http://www.adlibris.com/se/bok/jesus-kallar-pa-dig-upptack-frid-i-hans-narhet-9789186735227
Jesus kallar på dig : upptäck frid i hans närhet - Sarah Young - böcker(9789186735227) | Adlibris Bokhandel
http://nyamusik.se/bokhandel/andakt-bon-c-76_102/jesus-kallar-pa-dig-sarah-young-p-16252.html#.VqZ-3GL2YaI
Jesus kallar på dig : upptäck frid i hans närhet
http://www.semnos.com/bocker-0/jesus-kallar-365-andakter-for-ungdomar/
Jesus kallar - 365 andakter för ungdomar - Sarah Young
http://ws.livetsord.se/bocker/jesus-kallar-365-andakter-for-ungdomar.html
Jesus kallar : 365 andakter för ungdomar - Sarah Young

VISST ÄR DET SKRÄMMANDE ATT MAN INTE KAN LITA PÅ ”KRISTNA” BOKFÖRLAG!!!

VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT FÖR SVENSKAR ATT TA ÅT SIG VARNINGAR?!!?
Varningar som är grundade i fakta och utifrån Bibeln??
Det är något jag inte kan förstå!
Varför kan inte ”kristna” bokförlag ta åt sig varningar – kan det vara p.g.a. ”pengakärlek”...?!?!
Jag köpte omedelbart Warren Smiths bok och läste den och tog hans varning på allvar...
Frukten = jag köpte inte Sarah Youngs andaktsbok!
Så lätt är det att undvika en villolära!

Jag avslutar med att upprepa mig själv från tidigare nyhetsbrev:
Ja, Gud har varit nådig emot oss – Han har ju förvarnat oss att det skall komma både falska profeter och apostlar
även i vår tid!
Det står klart att läsa om i Bibeln...
Matthew 24:11
Och många falska profeter skall träda fram och föra många vilse.
Reformationsbibeln - andra upplagan 2014
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
King James Version (KJV)
2 Korintierbrevet 11:13-16
13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar.
14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.
15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten.
Men de kommer att få det slut som de förtjänar.
Svenska Folkbibeln (SFB)
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 (KJV)

5 Mosebok 13:1-3
1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under,
2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger:
"Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem",
3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty Herren, er Gud,
prövar er för att finna om ni älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. Svenska Folkbibeln (SFB)
1 If there arise among you a prophet, or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder,
2 And the sign or the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying,
Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them;
3 Thou shalt not hearken unto the words of that prophet, or that dreamer of dreams: for the Lord your God proveth you,
to know whether ye love the Lord your God with all your heart and with all your soul. King James Version (KJV)

2 Timoteus 3:1
Men detta ska du veta, att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Reformationsbibeln - andra upplagan 2014
This know also, that in the last days perilous times shall come. King James Version (KJV)

Vi är i de sista dagarna... vi har varnats för svåra tider!
Att förbli i Kristus och ta avstånd från villoläror kommer att bli svårare ju mer avfallet sprider sig... svårare för de
som inte själva kan urskilja på det som är Sant och Bibliskt från det som ”nästan är sant”... och speciellt för de som
följer en ledare utan att våga ifrågasätta...
Och det står om ”förföljelse”...
DÅ är det bra att kunna sin Bibel – veta vilken Jesus vi tror på – veta vilken doktrin/lära som är värd att förföljas för!
Med Guds Helige Andes hjälp kan vi stå fasta!

Så vad vill jag med detta nyhetsbrev?
Jo, göra er uppmärksamma på att de svenska NARianerna fortsätter att sprida villoläror i Sverige och jag vill
speciellt varna för att inte ta del av något med Bill Johnson...
Jag vill även avråda de som bor i Skaraborg från att ta del av möten som ordnas på Tullen – speciellt den 29 januari
då ”Bethel-ianen” och ”Bill Johnson-lärjungen” ska förmedla det han lärt sig på Bill Johnsons ”bibelskola”.
Jag vill med fruktan rädda och rycka någon ur Trorörelsens och Bill Johnsons falska eld!

Detta är skrivet med nöd i mitt hjärta – utifrån ett bedrövat hjärta – för att ta fram villolärorna i Guds ljus så att det
ska ges tillfälle åt var och en att själv kunna ta ställning...
LÅT OSS INTE VILSEFÖRAS!
Att vara ledd av Guds Helige Ande – inte vilken ande som helst – är av största vikt för en sann kristen!
Här är en bra bok där man kan få Biblisk insikt om ”Vem är Den Helige Ande?” http://www.bibelfokus.se/dha_order
Och yttersta vikt är att läs Bibeln regelbundet – dagligen – för att förnya sinnet och mata oss med Ordet så vi lär känna
Den Helige och Hans vilja... och så att Guds Helige Ande kan påminna oss om Ordet när det behövs!
Det behövs ingen annan ”andaktsbok”!
Må vi förbli i Kristus och vara redo när Han kommer!
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 ”NAR-apostlars och profeters”
bibelskolelever och ”NARianer” 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 offentliga programblad – som är kallade att
undervisa & predika till kristenheten... och för ledningen som kallar personer att förmedla ”NAR-villoläror” där
man gör anspråk på att vara apostlar/profeter med speciella gåvor och ”smörjelse”... som profeterar hej vilt!!!!

