Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev – 29 April 2016
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg...
Ännu ett NAR-nätverk och konferens... – DEL 15
Salt & Light – Församlingen Fristaden - Nordisk ledarkonferens

(Marketplace Movement... 7 Mountains...)

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!
Blev tipsad om ytterligare konferens...
Vill härmed även passa på att varna för ”Nordisk ledarkonferens” som hålls 5-7 maj...

http://www.saltlightnordic.org/
http://www.saltlightnordic.org/ledarkonferens--leaders-conference-2016.html

http://www.saltlightnordic.org/mer-info--more-info-nlc16.html - Mer info
--Mer information
Församlingen Fristaden i Uddevalla är värd för årets Nordisk ledarkonferens (NLC16) den 5-7 maj. Största delen av
konferensen äger rum i Pingstkyrkan, Uddevalla. Pingstkyrkan är centralt beläget med närhet till både tågstationen
Uddevalla C och busstationen Kampenhof, med goda förbindelser till Göteborg C och busstationen Nils Ericson terminalen
i Göteborg, som är slutstationen för Flygbussarna från Landvetter.

---

http://www.saltlightnordic.org/uploads/1/0/0/4/10044040/nlc_2016_folder.pdf

Se Bilaga #1 – ”NLC_2016_folder”
(ifall konferensfoldern försvinner från nätet)

Buck Hudson tycks vara bland huvudtalarna... men inte undra på det
– han är ju med i det nordiska ledarteamet för Salt & Light...
http://www.saltlightnordic.org/kontakt.html - Salt & Light's nordiska ledarteam
Teamet leds av Dave & Chris Richards (UK) och Buck Hudson (Sverige/USA).
Utöver de som är med på bilden finns det ett administrativt team som består av
Jörgen Olson från församlingen "Staden på berget" i Horred och Jan Griffith från
församlingen "Fristaden" i Udevalla och teamet leds av Samuel Stengård från
"Citykyrkan" i Västerås.

Församlingen Fristaden är Anita Barkers församling... som också är
involverade i församlingsrörelsen Salt & Light...
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Utdrag från Nyhetsbrev: Sommarkonferenser 2011 Del 4 >> -- sidan 14:

N
Y
H
E
T
S
B
R
E
V

Jag skrev om Anita Barkers församling Fristaden i bilaga till:
Nyhetsbrevet: Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser, och en massa länkar >>
BILAGAN: ”SISTERS & JUNIA – Gitten Thornberg och Anita Barker Andersen m.m.” Pdf >>
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Och Salt & Light kom med i bilaga till detta nyhetsbrev:
Nyhetsbrev: Sommarkonferenser 2011 Del 1 >>
Bilaga 2) Hillsong – ett Nätverk
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin16_6-11/Hillsong%20-%20ett%20Natverk.pdf

Vad som framkommer av denna artikel, så är Hillsongs också ett ”Nätverk”:

http://www.dreems.org/?page_id=366 - Peringe Pihlström - Vertikalismens ledarskap 7. Idag
förekommer tusentals apostoliska nätverk, av vilka de mer organiserade framträder som Peter Wagners
nya apostoliska reformation, New Frontiers International med Terry Virgo i ledningen. Dessa är dock bara
toppen på isberget. De flesta namnkunniga förkunnare som förekommer på God TV eller besöker de större
konferenserna runt om i världen inklusive Sverige har idag ett nätverk av församlingar kopplade till sin
apostoliska tjänst. Många av dem använder sig även av titeln ”apostel”, något som exempelvis den tidiga
pingströrelsen avvisade kraftigt.
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8. I Sverige uppträder idag en hel rad församlingsbildningar som passar in i det här mönstret. Kopplade
till NFI, Hillsongs, Salt & Light eller andra liknande nätverk har pastorerna ett räkenskapsansvar och en
mentorsrelation till ledarna för de stora flaggskeppskyrkorna som är motorn i nätverket. På flera sätt är
detta efterkarismatikens samfundsbildningar, med liknande argument för deras tillkomst, men med en
annorlunda beslutsprocess och inflytandemöjlighet.
9. Ett intresse av ”kolonisering” finns ibland i nätverken. Att vara ett internationellt apostoliskt nätverk
är en ambition i sig och skapar församlingsplanteringar som snarare är kloning av en modell inspirerad
av flaggskeppskyrkan, snarare än en kulturellt anpassad modell. En McDonalisering av församlingsplantering, eller kanske IKEA-ideologi för församlingsstarter. I ”Urban Areas” runt om i världen finns
naturligtvis en kulturell likhet som gör att samma metoder som fungerar i London kan i någon mån
tillämpas i New York, Singapore och i Sydney. Samtidigt finns naturligtvis en betydande risk för den lokala
församlingen i detta att bli ett brohuvud för apostoliska ambitioner i nätverket.
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Den 18 april 2016, kunde man se att Fristaden annonserade om möte med Livets Ord:
Så jag behöver väl inte bevisa ytterligare att de förmedlar Trosrörelsens villoläror – hoppas jag!
http://fristaden.nu/

Så här står det på deras facebook:
https://www.facebook.com/events/1570876493234372/
Den 16:e april arrangerar Livets Ord Uppsala #byggakyrka
Uddevalla - en heldag fylld av undervisning, seminarier,
ledarmöten och gemenskap. Den spännande dagen avslutas
med ett kvällsmöte med lovsång, bön för landet och predikan
av pastor Joakim Lundqvist, följt av ett möte för ungdomar.

Angående Buck Hudson
http://www.saltlight.org/international/international-team - International Team

The Salt & Light International Team are made up of leaders from across our international family of churches.
Salt & Light International Team består av ledare från våra internationella kyrkofamiljer.

--Buck and Patricia Hudson
David (Buck) Hudson is an American/Swedish citizen, who moved with
his wife, Patricia and their five children to Älmhult Sweden in 1999, from
Kirksville, Missouri. He now works from a base in Copenhagen Denmark,
assisting in church-planting, and acting as father to many churches.
David currently co-leads the Nordic team of Salt & Light. Received as a
prophet, David has travelled extensively throughout northern Europe in
serving the Nordic family, and in the states, serving the C2C family of
churches.
www.saltlight.org/nordic
www.c2cfamily.com/

Ber om ursäkt för min SvEngelska översättning!

Buck och Patricia Hudson
David (Buck) Hudson är en amerikansk/svensk medborgare, som flyttade med sin fru, Patricia
och deras fem barn till Älmhult Sverige 1999, från Kirksville , Missouri. Han arbetar nu från en
bas i Köpenhamn Danmark, och bistår i kyrko-plantering, och agerar som far till många kyrkor.
David samleder idag Nordiska teamet av Salt & Light. Mottagen som en profet, David har rest
mycket i hela norra Europa för att betjäna den Nordiska familjen, och i staterna, där han
betjänar C2C kyrkofamiljen.
www.saltlight.org/nordic
www.c2cfamily.com/

Kan inte låta bli att reagera att de skriver ”som en profet”...
Jag skulle vilja säga att han är en ”självutnämnd profet”!
Och jag vågar påstå att han är klart påverkad & inspirerad av NAR...
Buck Hudson har under åren som gått kommit till Skara ett flertal gånger till Tullen (som jag skrivit om i tidigare
nyhetsbrev)... så jag har själv hört honom och fått ”profetia” av honom... JA – det har jag för länge sedan ”avsagt” mig!
MEN detta var INNAN Todd Bentleys ”Lakelandväckelse” 2008 – då jag fick insikt om alla villoläror och all smörja som
förmedlas av självutnämnda NAR ”apostlar och profeter”!
Salt & Light kommer från England... http://www.saltlight.org/international/
På ovan länk finns en massa länkar – bl.a. denna:
http://www.saltlight.org/uk/

Goal 1: Healthy Growing Churches
By 2020 we aim to be a movement of healthy, mission-focussed churches, having doubled in size to 150 churches and
12,000 people.
Goal 2: Developing Apostolic Bases
By 2020 we aim to have increased to 15 regional apostolic teams that strengthen, equip and support churches to reach our
communities and regions, and beyond.
Goal 3: Releasing Leaders
By 2020 we aim to have trained at least 300 new leaders for churches and teams, inspiring, equipping and leading God’s
people into our vision.
Goal 4: Transforming Society
By 2020, we aim to have developed 5 national teams that encourage and enable initiatives to impact and change society.
Målsättning 1: Friska Växande kyrkor
År 2020 siktar vi på att vara en rörelse av friska, missions-fokuserade kyrkor, och att ha fördubblats i storlek till 150
kyrkor och 12.000 personer.
Målsättning 2: Utveckling av Apostoliska Baser
År 2020 siktar vi på att ha ökat till 15 regionala apostoliska team som stärker, utrustar och stödjer kyrkor att nå våra
samhällen och regioner, och bortom.
Målsättning 3: Frigöra Ledare
År 2020 siktar vi på att ha tränat minst 300 nya ledare för kyrkor och grupper, för att inspirera, utrusta och leda Guds
folk in i vår vision.
Målsättning 4: Transformera Samhälle
År 2020 siktar vi på att ha utvecklat 5 nationella team som uppmuntrar och möjliggör initiativ för att påverka och
förändra samhället.

För den som har läst alla nyhetsbreven om NAR och om dess 7 Bergen Strategier... så låter ovan klart påverkat av NAR!

Här står det bl.a. om Salt & Light:
http://www.saltlight.org/uk/?page_id=127 – History

Historik

In the 1980’s, leaders gathered for friendship and training around Barney Coombs’ pastoral and apostolic leadership.
This family now reaches into many nations.
Under 1980-talet, samlades ledare för vänskap och utbildning kring Barney Coombs pastorala och apostoliska ledarskap.
Denna familj når nu i många länder.

Så då sökte jag snabbt om Barney Coombs…!
https://en.wikipedia.org/wiki/Barney_Coombs
Barney Coombs is the leader of the International Council of Salt and Light Ministries, and Senior Leader at West Coast Christian
Fellowship, Vancouver, Canada.
Salt and Light is a neocharismatic Evangelical Christian network of churches that forms part of the British New Church Movement.
He is received apostolically by many Charismatic churches in North America, Africa, India, Europe, the UK and New Zealand, and
[1]
is seen as the 'father' of the Salt and Light family of churches.
He is married to Janette and they have three children and eight grandchildren.
Barney Coombs är ledare för International Council of Salt and Light Ministries, och Seniorledare på West Coast
Christian Fellowship, Vancouver, Kanada.
Salt och ljus är ett neokarismatisk Evangeliskt Kristet nätverk av kyrkor som utgör en del av den Brittiska Nya
Kyrkorörelsen. Han tas emot apostoliskt av många karismatiska kyrkor i Nordamerika, Afrika, Indien, Europa,
[1]
Storbritannien och Nya Zeeland, och ses som "fadern" av Salt och Ljus kyrkofamilj.
Han är gift med Janette och de har tre barn och åtta barnbarn.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neocharismatic
"Neo-Pentecostalism" refers to both the Charismatic Movement and neocharismatic churches.
Neo-charismatic movement are a category of evangelical churches who teach about the gifts of the Spirit, Spiritual warfare and
Power evangelism.
The Charismatic Christianity incorporates Pentecostal, Evangelical charismatic movement, and neo-charismatic churches.
Neo-charismatic represent the "Third Wave" but are broader—now more numerous than Pentecostals (first wave) and
charismatics (second wave) combined, owing to the remarkable growth of postdenominational and independent charismatic
groups.[1] The origin of the movement is in 1980, in USA.
"Neo-Pentecostalism" avser både den karismatiska rörelsen och neokarismatiska kyrkor.
Neo-karismatiska rörelsen är en kategori av evangeliska kyrkor som undervisar om Andens gåvor, Andlig
Krigföring och Power evangelisation. Den karismatiska kristendomen innehåller pingst, Evangelisk karismatiska
rörelsen, och neo-karismatiska kyrkor. Neo-karismatiska representerar den "Tredje Vågen" – men är nu
mer omfattande än Pingst (första vågen) och karismatiker (andra vågen) kombinerat, på grund av den
anmärkningsvärda ökningen av postdemominational och oberoende karismatiska grupper. [1]
Ursprunget till rörelsen är från 1980, i USA.

Jag vet tyvärr inte riktigt hur jag ska översätta “postdenominational”... men här kommer en förklaring vad det innebär:
https://en.wikipedia.org/wiki/Postdenominationalism
In Christianity, postdenominationalism is the attitude that the Body of Christ extends to born again Christians in other
denominations (including those who are Non-denominational ), and is not limited just to one's own religious group. Its
focus on doctrine distinguishes it from Ecumenism.
Many of the fastest growing Evangelical churches in the world do not belong to any "established" denomination,
though the tendency is that over time the larger ones form their own organization (though they will not call it a
"denomination").
I Kristendomen är postdemominationalism attityden att Kristi kropp sträcker sig till pånyttfödda
Kristna i andra samfund (inklusive de som är Non-denominational) =som inte tillhör något samfund,
och är inte begränsad bara till sin egen religiösa grupp. Dess fokus på läran skiljer den från
Ekumenik. Många av de snabbast växande Evangeliska kyrkor i världen tillhör inte något
"etablerat" samfund, men tendensen är att med tiden så bildar de större sin egen organisation
(även om de inte kommer att kalla det ett "samfund").

Ett exempel på en ”kyrkogrupp” som är med i Salt & Light:
http://www.bccnet.org.uk/ - Basingstoke Community Churches
http://www.bccnet.org.uk/apostolic-team - Apostolic Team
http://www.bccnet.org.uk/salt-light-ministries - Salt & Light Ministries

Fann en intressant artikel om NAR och dess olika “kyrkorörelse”:
http://kingdomchange.org/state-of-the-church/apostolic-movements/ - Apostolic Movements Apostoliska Rörelser
The New Apostolic Reformation (NAR) is a term used by Peter Wagner to describe current trends in church movements, particularly
with regard to a “five-fold” ministry and church polity. These NAR movements are supposed to be led through relationships instead of
structures, and generally follow the Ephesians 4:10 pattern.
Den Nya Apostoliska Reformationen (NAR) är en term som används av Peter Wagner för att beskriva aktuella
trender i kyrkliga rörelser, särskilt när det gäller en "femfaldig" ministry och kyrkostyrelseform. Dessa NAR rörelser
är tänkta att ledas genom relationer i stället för konstruktioner, och följer i allmänhet mönstret i Eferserbrevet 4:10.
--UK/Commonwealth Networks
The Apostolic movement in Britain started from the House Church Network, which was the British equivalent of the Shepherding
Movement, and was founded first by 7 key leaders, and then later an additional 7. These men went on to become the
foundation stones of the now burgeoning Charismatic movement in Britain.
British Charismatics are different than American Charismatics. They are more Calvinistic across the board, they reject Word/Faith
pretty much completely, and do not seem to have the same degree of authority problems in American churches, although I’m not
completely sure. There is a book by William Kay that gives the fuller and better picture of these networks.
The book is reviewed here. In addition, you can find full treatment on the wiki under British New Church Movement:
UK/ Nätverk för Brittiska Samväldet
Den Apostoliska rörelsen i Storbritannien startade från House Church Network (Husförsamlings Nätverk),
som var den brittiska motsvarigheten till Shepherding Movement (Valla Fåren Rörelsen), och grundades först av
7 huvudledare, och senare av ytterligare 7. Dessa män gick vidare och blev grundstenarna för den nu spirande
Karismatiska rörelsen i Storbritannien.
Brittiska Karismatiker är annorlunda än Amerikanska karismatiker. De är generellt mer Kalvinistiska, de avvisar
Word/Faith (Trosrörelsen) i stort sett helt, och verkar inte ha samma grad av auktoritetsproblem i amerikanska
kyrkor, även om jag inte är helt säker. Det finns en bok av William Kay som ger fylligare och bättre bild av dessa
nätverk. Boken ses here. Dessutom kan du hitta fullständig behandling på wiki under British New Church Movement
(Nya Brittiska Kyrkorörelser):






Salt and Light. Led by Barney Coombs (UK)
The Ground Level. Led by Stuart Bell (UK)
Ministries Without Borders split from Covenant Ministries International, under the leadership of Keri Jones
New Frontiers — This is a British movement led by Terry Virgo. Influenced by the thought of the late Arthur
Wallis. They seem to be very successful in the UK especially. Seems very solid on the Word. In general what I
would call “British evangelical charismatic”



Pioneer Network Led by Gerald Coates. That’s all I know
Per the comments below, I’ve been informed tha
New Community is part of this.
New Community. Arose from the ashes of C.Net/Cornerstone which was led by Tony Morton. Graham Cooke was
associated.
Christian City Churches International. – Australian church planting movement. Their first US church is in Atlanta. I
think this is the “Other” Austrailian mega-church.
Household of Faith — Small South African Movement.
Multiply Network, Jesus Army.
New Day International
Five fold Ministies International








Denna artikel är skriven av Jacob Prasch – han är bra!
https://www.moriel.org/component/k2/item/1789-the-new-apostolic-reformation-nar-hexachlorophene.html?ml=1

The New Apostolic Reformation (NAR) & Hexachlorophene
--Thirty years ago hexachloraphene was commonly looked on as harmless to humans in diluted amounts and was
advertised as a good ingredient in health care and pharmaceutical products containing it. We now know it is a more
serious toxin that can even kill and can be particularly lethal to children. The NAR is the same. It seems to have good
effects initially in the estimation of some people. But its long term effects are adversely negative and potentially lethal.
But it too is complex to understand.
För trettio år sedan var hexaklorofen allmänt betraktat som ofarligt för människor i utspädda mängder
och marknadsfördes som en bra ingrediens i hälsovård och läkemedel som innehöll det. Vi vet nu att det
är ett mer allvarligt gift som även kan döda och kan vara särskilt dödligt för barn. NAR är detsamma.
Det verkar ha goda effekter i början vid uppskattningen av vissa människor. Men dess långsiktiga
effekter är negativa och potentiellt dödliga. Men det är alltför komplicerat att förstå.

--The New Apostolic Reformation
An in depth explanation of NAR would not be expedient by e mail. We would advise you to obtain the Moriel recorded
teaching "Kingdom Now & The Restoration Movement".
The NAR is essentially a USA based reinvention of the British Restoration Movement with its "apostles & prophets"
restoration combined with its elements of Dominion (Kingdom Now) theology.
This "Restorationism" with its replacementist ecclesiology and over realized eschatology were partially influenced by
George Eldon Ladd and Austin Sparks; or some would say distortions extrapolated from Sparks and Ladd by taking their
ideas to their natural conclusions beyond what Ladd and Sparks actually advocated themselves. They were also taken in by
lunatic fringe theology from the Haughton Brothers, George Warnock, and people influenced by William Branham. All
restoratioinists embraced the counterfeit revivals from Toronto and most to some degree found alliances with WordFaith money preachers influenced by E W Kenyon.
Using essentially hyper charismatic prophetic claims of supposed revelation and gnostic hermeneutics, former Plymouth
Brethren figures who became extreme charismatics such as Gerald Coates, Roger Forster, Bryn Jones, Terry Virgo,
Barney Coombes in the UK and Hudson Salisbury in New Zealand and other seriously false teachers and false prophets
became the cultic "apostles and prophets" of the Restoration Movement. In the would be theology of restoration, not
only did the church supercede Israel to the negation of any prophetic purpose for Israel, but the statements of Acts 1
asking when the Kingdom would be restored to Israel was taken as meaning the kingdom would be restored to the church.
Den Nya Apostoliska Reformationen
En ingående förklaring av NAR skulle inte vara lämpligt via e-post. Vi skulle råda dig att skaffa Moriels
inspelade undervisning "Kingdom Now & The Restoration Movement".
NAR är i huvudsak en USA baserad återuppfinning av den Brittiska Restoration Movement (Återupprättande Rörelsen) med sina "apostlar och profeter" återupprättande i kombination med dess
inslag av Dominion (Kingdom Now) teologi.
Denna "Restorationism" (”Återupprättande”) med sin ersättnings ecklesiologi och överrealiserade
eskatologi var delvis påverkad av George Eldon Ladd och Austin Sparks; eller vissa skulle säga
snedvridningar extrapolerade från Sparks och Ladd genom att ta sina idéer till sina naturliga slutsatser än
vad Ladd och Sparks faktiskt förespråkade sig själva. De togs också upp av fanatisk teologi från Haughton
Brothers, George Warnock, och människor som påverkats av William Branham. Alla återupprättare
omfamnade/tog till sig de falska väckelserna från Toronto och de flesta till viss del hittade allianser med
Trosrörelsens pengapredikanter som influerats av E W Kenyon.
Med användning av väsentligen hyper karismatiska profetiska påståenden om förmodade uppenbarelse
och gnostisk hermeneutik, tidigare Plymouth Bröder gestalter som blev extrema karismatiker så som
Gerald Coates, Roger Forster, Bryn Jones, Terry Virgo, Barney Coombes i Storbritannien och Hudson
Salisbury i Nya Zeeland och andra allvarligt falska lärare och falska profeter blev de kultiska "apostlar
och profeter" i Restoration (Återupprättande) Rörelsen. I den inbillade teologin av återupprättandet, så
ersatte inte bara kyrkan Israel till förnekandet av något profetiskt ändamål för Israel, utan uttalandena
från Apostlagärningarna 1 som frågar när Kungariket skulle återupprättas till Israel togs som att förstås
att riket skulle återupprättas till Kyrkan.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ecklesiologi - Ecklesiologi är ett studium av kyrkan där särskild tyngdpunkt läggs
på kyrkosyn, det vill säga tolkning eller praktik gällande kyrkans uppgifter och verksamhet. Ordet ecklesiologi
kommer från det grekiska ordet εκκλησία (ecklesia) som betyder församling eller i överförd betydelse kyrka.
Ecklesiologi kan översättas som läran om kyrkan. De enskilda frågor som berörs inom ämnet ecklesiologi är
ämbete, sakramentslära, organisation, kyrkorätt, praxis m.m. Vad som menas med ecklesiologi är alltså något
utöver endast kyrkosyn men något annat än enbart kyrkovetenskap.

Ja, som Jacob Prasch skriver här ovan så är det komplicerat att förstå sig på – att få grepp om alla ”kopplingar”!
Apostoliska nätverk från England och apostoliska nätverk från USA... men de tycks ändå höra samman…
Och ”apostoliska team” växer fram hela tiden... här är ett ”varnande” exempel:
http://iclcnetwork.com/ - ICLC = International Christian Leadership Connections
ICLC = Internationella Kristna Ledarskaps Förbindelser
http://iclcnetwork.com/about-us/apostolic-company/ - Apostolic Company

Apostoliska Företag

Tillbaka till den intressanta artikeln som var precis innan Jacob Prasch:
http://kingdomchange.org/state-of-the-church/apostolic-movements/ - Apostolic Movements Apostoliska Rörelser
--I think the idea of an NAR is on the way out, but the idea of the 5-fold is here to stay. One of the funny things about apostolic networks is that
there is no official listing of them. I’m sure the inside leaders of these movements know who is who, but the average person only knows their own.
So I’m just going to start compiling a list of ones I know about. KOLLA LISTAN!
Jag tror att idén på NAR är på väg ut, men idén om det 5-faldiga är här för att stanna. En av de roliga sakerna med apostoliska
nätverk är att det inte finns någon officiell lista på dem. Jag är säker på att de inre ledarna för dessa rörelser vet vem som är vem, men
den genomsnittliga personen vet bara sina egna. Så jag kommer bara att börja sammanställa en lista över de jag känner till. KOLLA LISTAN!
--I’m starting to feel that I may have uncovered the major apostolic networks. A lot of the ones in the paragraph at the end are ministries around
a single individual rather than a team, and it’s questionable if they will survive that person’s ministry, or if they will ever really take off. One thing
becomes quite clear from examining them — you must have a team of strong men of God flowing together to build a real apostolic network. A
single person does not make an apostolic network.
Jag börjar känna att jag kan ha upptäckt de största apostoliska nätverken. En hel del av de i paragrafen i slutet är ministerier runt en
enskild individ snarare än ett team, och det är tveksamt om de kommer att överleva den personens ministry/tjänst, eller om de någonsin
kommer att verkligen ta fart. En sak blir helt klart från att ha undersökt dem – du måste ha ett team av starka Gudsmän som flyter
tillsammans för att bygga upp ett verkligt apostoliskt nätverk. En enda person gör inte ett apostoliskt nätverk.

Jag hittade detta om Buck Hudson:
http://www.jesussidan.com/undervisning/profetiska.php - Den profetiska gåvan

Hm... OM det är en gåva från Gud – från Guds Helige Ande – så är det just en GÅVA...
Då handlar det inte om att komma till någon ”nivå”... (”next level”)...
Att ta sig från ”nivå till nivå” är ”elitism” och en typisk lära från självutnämnda apostlar och profeter!
http://aletheia.se/2013/12/12/buck-hudson-nar-relevans-ersatter-gudsnarvaro-ar-vi-valdigt-nara-gnosticism/
Buck Hudson: När relevans ersätter gudsnärvaro är vi väldigt nära gnosticism
--I måndags besökte jag Kingdoms bibelskola där Buck Hudson undervisade om de 6 vanligaste villfarelserna i den tidiga kyrkohistorien
och som florerar än idag om än i andra uttryck och skepnader, enligt Buck.
Kingdom är en liten, samfundsoberoende, karismatisk församling med ett 15-tal år på nacken och kanske 100 engagerade människor.
Många barn finns i verksamheten samt invandrare som brottas med uppehållstillstånd och liknande. Numera hyr man in sig i Bäve
Kyrka (Svenska Kyrkan) och firar gudstjänst 16.00 varje söndag.
Kajsa Lindén (en av pastorerna på Kingdom) presenterade Buck Hudson och hans ämne för kvällen. Det skall handla om villfarelser
i den tidiga kyrkohistorien. Det blev därför lite semantiska utläggningar kring vissa ords betydelse för en rätt förståelse av
undervisningen såsom: ortodoxi, sekt, villfarelse (heresi). För er som inte är bekanta med Buck Hudson, är han en amerikan som
verkat i Sverige i ca 20 år. Han är erkänd av många som en profet, en Jesus-centrerad predikant och bibellärare med stort hjärta för
Guds folk.

Här är ”bevis” på att han utgör sig som en ”elitisk profet”...:
(hm... jag får ”NAR-vibbar” av att lyssna på detta!!!)
https://www.youtube.com/watch?v=48jtGlBEv-Y - Personal prophetic words get you forward!
Buck Hudson is here teaching about how personal prophetic words can be a guideline for you and how a word from God
can be an encouragement and help to you when you struggle
Buck Hudson undervisar här om hur personliga profetiska ord kan vara en riktlinje för dig och hur ett ord
från Gud kan vara en uppmuntran och en hjälp till dig när du kämpar

OBS! Han menar alltså inte ord från att läsa Guds Ord = Bibeln – utan han menar ett ord från Gud genom ett
”profetiskt budskap”... Jag avstår att kommentera mer om det som sägs i denna länk... det kan ”låta bra och Bibliskt”,
men detta som han lär ut och förmedlar är obibliskt!

Efter alla år som Buck Hudson har bott/verkat i Sverige… så ska han fortfarande ha en tolk…
Denne tolk, på ovan youtube-länk, minns inte hans namn... men han har även tolkat för Suliman Mansor och för andra
Trosrörelseförkunnare på Kanal 10...

Själv skrev jag lite om Buck Hudson på sidorna 13-15 i detta nyhetsbrev:
Sommarkonferenser 2011 Del 4 >>
( http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-7-11.html )
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Buck Hudson

= Trosrörelsen & klart Profetrörelsen!
http://buckhudson.typepad.com/ - Winning Nations
Check These out
Citykyrkan Älmhult
Life Church, Kirksville Missouri
Register & Get Info About LEADERSHIP CONFERENCE 2011 We will be joined again this year by our good friends from the European Salt & Light team,
Dave and Chris Richards and David "Buck" Hudson.
Dave and Chris make their home in the United Kingdom and serve churches in several nations.
They have provided tremendous help, love, and insight for the C2C churches for several years.
Buck is loved and recognized as a prophet among us. Although he and his family have been living in
Sweden for many years, it is impossible to think of him as a guest. He and his wife, Patty, helped
start the church in Kirksville back in the 1980's, and they served faithfully there for many years.
We look forward to welcoming these friends to Kirksville in September.
Dave och Chris har sitt hem i Storbritannien och tjänar kyrkor i flera nationer. De har gett oerhörd
hjälp, kärlek och insikt för C2C kyrkorna i flera år. Buck är älskad och erkänd som en profet bland oss.
Även om han och hans familj har bott i Sverige i många år, så är det omöjligt att tänka sig honom
som en gäst. Han och hans fru, Patty, hjälpte till att starta kyrkan i Kirksville på 1980-talet, och tjänade
troget i många år. Vi ser fram emot att välkomna dessa vänner till Kirksville i september.
Covenant Harvest Church - Pittsburg, KS - It is our purpose to create a place where people
can find the resources, information and encouragement they need to find their destiny in God.
Det är vårt syfte att skapa en plats där människor kan hitta resurserna,
information och uppmuntran som de behöver för att finna sitt öde i Gud.
Tänk det trodde jag var frälsningen!
City Church International, Chicago – A Global Kingdom Community
http://buckhudson.typepad.com/about.html - About David Hudson
....................................................................................
KJ: Information om ”Salt & Ljus”
http://www.saltlight.org/europe/ - Salt & Light Ministries
http://www.saltlight.org/europe/find-church?searchterm=sweden - Find a Church - Hitta en Kyrka
Här kan man se att Buck Hudson är representant för Salt & Light i Sverige!
Det är även Anita Barker Andersens kyrka:
http://www.fristaden.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53 - Vår tro är klassisk kristen tro som
definieras i Trosbekännelsen t ex. Även dokument som Lausannedokumentet och Kapstadsöverenskommelsen är dokument som beskriver vår tro och teologi. Vi finns med i Svenska Evangeliska
Alliansen, i Trosrörelsen och en församlingsrörelse som heter Salt & Light som har sina rötter i England.
De länkar även till Salt & Light:
http://www.fristaden.nu/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=19%3Aanvaendbara-laenkar&Itemid=48&limitstart=20

....................................................................................
KJ: några länkar om ”C2C kyrkor”
http://www.fh.org/help/churches/c2c - Food for the Hungry - Mat till de Hungrande
http://www.c2cchurch.com/ - Connect2Christ - Koppla Samman Med Kristus
http://www.fh.org/help/churches/c2c - Church-to-church (C2C) Model - Kyrka-till-kyrka Modell
http://www.docstoc.com/docs/72901279/Partnership-Agreement-C2C - Partnership Agreement C2C - Partnerskapsavtal C2C

.............................................................................
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Självutnämnd “profet”?
http://www.forlagetalstrup.dk/product.php?productid=33 - David R. Hudson:
Naturligt övernaturligt / SVENSK
Hur kommer man igång med att profetera? Vad är skillnaden mellan sanna och
falska profeter, profetians gåva och profetens tjänst, ord av vishet och ord av
kunskap? Är det verkligen möjligt att lära känna Guds röst?
Författaren, Profet, David R. (Buck) Hudson har under många år av tjänst fått
leva som han lär ut i denna bok. På ett mycket praktiskt och lättläst sätt ger han
oss mer än bara glimtar från rampljuset, vi får mängder av exempel och
vittnesbörd från en vardagsfungerande profetisk tjänst.
... Med stor portion humor och självdistans vägleder han den som längtar att få
bli använd av Gud på det profetiska området, .....
Jag har, med andra ord, gjort en del misstag som jag hoppas att du inte ska göra.
Jo, jag tackar! Mina föräldrar var på en ”Profetkonferens” med Buck Hudson för
flera år sedan – LÅNGT INNAN Lakeland 2008! Där skulle man stå två och två,
mitt emot varandra, och tala ut till varandra det som ’kom till en’ just då! Som
om det skulle vara att profetera!
Jag hoppas att detta är en del av de misstag han menar!
http://berndtisaksson.dinstudio.se/guest_157.html

-

2010-09-04 13:32:29 - Janne Ohlin, www.elvorochjanne.se
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Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han
sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. Apg 3:26 För er först och främst
har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända
var och en bort från sina onda gärningar."
Välsignelsen här måste väl vara samma sak som att få uppleva och del av hans härlighet.
Det ser vi här.
2Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från
begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det
är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi
härlighet. 2Th 2:15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.
Ja det behövs verkligen att vi står fasta i de lärdomar som vi fått ta emot så vi inte blir bedragna.
Lyssna nu på denna profetkonferens där Buck Hudson talar. Ställ er frågan. VAD MENAR HAN
EGENTLIGEN MED GLORY (HÄRLIGHET?) i sin "predikan" ?
www.kbc.dk/da/medier/web-tv/video/112.html Kolla in videon och kommentera gärna.
Länk tyvärr trasig!
Gud välsigne er alla i Berndts trevliga forum. Mvh Elvor&Janne
2010-09-04 19:02:19 - Metodistpastor Berndt Isaksson

Det som slår mig när jag lyssnar till denne Buck Hudson är den totala frånvaron av
omvändelsebudskap. Det är inte tal om att vända om från världslighet och materialism, utan
snarare att bara öppna sitt liv för en "härlighet" som som ge guld och gröna skogar på livets alla
områden. Samma vulgära framgångsteologi som Hinn och Bentley predikar, även om framtoningen
varierar. Det handlar om en kristendom utan verklig omvändelse, och då är det ALLTID tal om
villoläror. Berndt
2010-09-06 07:49:08 - Anders Nikander

Såg på filmen med Buck Hudson. Försökte verkligen lyssna in vad han ville förmedla och kom fram
till följande: skickligt dold framgångsteologi maskerad som om du lyder Gud då får du också en
massa rikedom, större hus , bilar etc. Vad blir då den yttersta motivationen och drivkraften att lyda
Gud? Kärlek? Nej, framgång och välstånd! Buck säger mot slutet av filmen följande: " Gud vill inte
ha bara en Benny Hinn, Han vill ha många Benny Hinn"!!!!Detta säger ju egentligen redan allt.

Salt & Light tillhör alltså gruppen som C Peter Wagner har benämnt ”New Apostolic Reformation”...
Dessa jobbar, som nämnts ovan, med ”movements” (”rörelser”) – särskilt gällande den "femfaldiga" ministryn/
tjänsten – och den apostoliska tjänsten framför allt!
Denna ”apostoliska tjänst” handlar inte i första hand om att starta församlingar – visst, de startar gärna församlingar
OM de knyts samman med dem! – utan det handlar om att förmedla ”profetiska budskap” och leda sina församlingar
och nätverk in i den riktning som ”aposteln” menar att Gud vill leda...
Salt & Light är alltså ännu ett NAR-nätverk som nu ska ha ”Nordisk ledarkonferens”...
Som kan förstås av allt som framkommit ovan så kan jag inte rekommendera denna konferens – utan känner att jag
även bör varna för den!
Du som har öron att höra och ögon att se – ta denna varning på fullaste allvar!
Och varna andra – våga tala om och avslöja det som är obibliskt och som leder fel...
Våga stå upp för ett Sant Evangelium!
VARFÖR räcker det inte med Guds Ord?
Varför kan man inte vara tacksam för de ”tilltal” man får när man läser Bibeln!?
Gud talar ännu idag genom sitt Ord – så fortsätt att läsa Bibeln!

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/texten jag länkat till som jag vill framhäva.

OBS! Detta nyhetsbrev är inte avsett som ett personligt ondskefullt angrepp på de individer som nämnts vid namn.
Gud kommer att döma dessa, inte vi.
Men håll med om att mycket krävs av kristna ledare och representanter för ”rörelser” & ”konferenser” som bejakar
”apostoliska nätverk”...

