Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev – 3 Februari 2016
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... NARianernas Sverigebönen åter till Skara - DEL 13
(Marketplace Movement... 7 Mountains...)

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!
Här i Skara går det fort... villolärorna flyter in som tsunamivågor... utan stopp – utan andetag...
Än en gång får jag avbryta ett nyhetsbrev för mer ”akut” varning...
Jag skulle bara gå in på Sverigebönens hemsida för att få en sak bekräftat... och... se vad jag fann!
http://www.sverigebonen.se/

OBS!
Detta är Pingstkyrkan vars församlingsmedlems
son var på ”bibelskola” hos Bill Johnson –
Bethel Church...
(Som också under många år sysslat med
Naturlig Församlingsutveckling/Församlingstillväxt,
Cellgrupper och Rick Warrens Purpose-drivna metoder...
Allt detta som Elvor & Janne varnat för i många år!)

Se nyhetsbrev från förra veckan:
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: NARianen Bill Johnsons läror sprids i Skara - DEL 12 >>

På tal om detta nyhetsbrev... se nedan kopia hämtat från Tullens Facebook den 28/1-2016...
Här kan man se att de själva annonserar ut att han är:
”... en nybakad ”student” som gått ett år på Bibelskolan ”Bethel school of supernatural ministry i Kalifornien”

https://sv-se.facebook.com/Tullen.Kristet.Center

TILLBAKA TILL SVERIGEBÖNEN I SKARA...
http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2016/01/160206_skara1.pdf - PDF
Här kan man läsa informationen – vad som står på deras PDF:
(Ifall det försvinner från deras hemsida)

OBS!

Missa inte namnen längst ned...
Eva Helldén, Skaraborgsbönen, 0733 92 30 77
Ola Gustafsson, pastor i Skara pingst, 0734 16 34 57
Peter Artman, Sverigebönen Västra Götaland, 0703 58 68 58

= Ambassadör för Sverigebönen!!

= 7 Bergen-representant = NARian = Change Agent = Förändringsagent!!!

Hm... jag undrar...
OM... det möjligtvis finns ett direkt samband med att Pingst i Skara – vars församlingsmedlems son
varit bibelskolelev hos en av de högste NARianerna – NU är med och samordnar Sverigebönen...

Missförstå mig inte – jag tror på bön – jag tror att vi ska och kan be för andra... för regering och våra samhällen...
Jag tror på bön och jag är övertygad om att det är för lite bön i de flesta sammanhang...
Men till det behöver vi inga ”strategiska böner” så som 7 Bergen (7 Pelare/Kullar)... och inga andra utombibliska
metoder! Allt vi behöver veta om bön står att läsa i Guds Heliga Skrift!

Jag citerar ännu en gång från nyhetsbrevet om ”NAR i politiken” där jag hade med utdrag från ett äldre nyhetsbrev:
http://unreasonablefaith.com/2010/03/23/the-new-apostolic-reformation-movement/
The New Apostolic Reformation Movement By vorjack on March 23, 2010 in Christianity, Culture, Current Events, Politics.
Den Nya Apostoliska Reformationsrörelsen Av vorjack den 23 mars 2010 om Kristendom, Kultur, Aktuella Händelser, Politik.
--For a variety of reasons, the NAR movement runs under the radar for most of the mainstream media. One of the few journalists
watching it is Rachel Tabachnick. She suggests that the lack of a central leadership hampers the ability of journalists to get access
or information. NAR can also unintentionally hide in plain sight; the Wasilla Assemblies of God Church, where Palin was raised,
has strayed from the AOG denomination and embraced NAR ideas, a fact which most journalists reporting on Palin missed.
Av olika skäl, löper NAR rörelsen under radarn för de flesta av de traditionella medierna. En av de få journalister som iakttar det är
Rachel Tabachnick. Hon föreslår att avsaknaden av en central ledning hindrar möjligheten för journalister att få tillträde eller
information. NAR kan också oavsiktligt gömma sig i vanlig syn; Wasilla Assemblies of God Kyrkan, där Palin växte upp, har
avvikit från AOG (Assemblies of God) samfundet och omfamnat NAR idéer/föreställningar, ett faktum som de flesta journalister
som rapporterar om Palin missat.

Så är det nog i Sverige med – tror jag... Församlingar finns kvar inom sitt samfund (Pingst, Metodist, Baptist m.m.)
men har anammat & omfamnat NARs idéer/föreställningar – deras agendor och mål... och många gånger vet inte
ens medlemmarna om det... de har blivit ”NARianer” utan att veta om det!
JAG TROR ATT DET ÄR DETTA SOM ÄVEN NU HAR SKETT MED TULLEN OCH PINGST I SKARA OCH DESS MEDLEMMAR!
Det har infört nya bönemetoder och 7 Bergen Strategier – allt i ”förnyelsens” skepnad – och allt låter Bibliskt och det
sker ju under bön... så den intet ont anande kyrkomedlemmen och den ”ekumeniske besökaren” deltar hängivet och
godtroget UTAN att veta vilka villoläror som ligger bakom...
OERHÖRT TRAGISKT!

Läs tidigare nyhetsbrev om NAR – om du inte redan gjort det!
För att förstå villolärorna som kommer från Trosrörelsens NAR apostlar & profeter...
7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>
7 Berg " Sverigebönen" = NAR Del 2 >>
7 Berg Ellel Ministries NAR Del 3 >>
7 Berg: Bönerörelser NAR Del 4 >>
7 Berg: Todd Bentely = NAR Del 5 >>
7 Berg: UMU/YWAM = NAR - Del 6 >>
7 Berg: NAR-profetior för 2014 - Del 7 >>
7 Berg: Jesusmanifestationen NAR infekterat Del 8 >>
7 Berg: Nordisk Bönekonferens = NAR-bön! - DEL 9 >>
7 Berg: Nordisk Bönekonferens = NAR-bön! - DEL 10 >>
7 Berg: NAR infiltrerar Svenska Kyrkan - DEL 11 >>
7 Berg: NARianen Bill Johnsons läror sprids i Skara - DEL 12 >>
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Hur bra det än låter med
”Sverigebön” = bön för Sverige...
så vet ni NU vad som ligger bakom
denna strävan – detta nätverk!

UTDRAG från nyhetsbrevet Marknadsplats Rörelsen .. 7 Berg: Nordisk Bönekonferens = NAR-bön! – DEL 9 >>
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OCH JAG MENAR DET FORTFARANDE – IDAG 2016!
Jag skrev också i samma nyhetsbrev:

Ja, de framträdde fortare än förväntat och avslöjade själva VILKA de är i Skara och VART de tillhör...

Jag ”lånar” text från föregående nyhetsbrev:
Detta vi har sett ovan...
... läror från NAR... 7 Bergen... ska nu återigen spridas i Skara via Pingstförsamlingen på lördag den 6 februari...

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 NU när jag fått kännedom om det! Jag känner ju många av dem...
Kanske detta kommer fram till ledarna och församlingsmedlemmarna i Pingst och kanske även fram till Peter Artman
och Eva Helldén – 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, många av dem 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 någons 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”...
SNÄLLA – Bed för kristenheten i Skara och dess ledare – speciellt för dem i Pingst – att de får nåd att vända om ifrån
ett osunt sammanhang till ett Bibliskt och sunt Evangelium...

Kanske ett av mina kortaste... men vad vill jag med detta nyhetsbrev?
Jo, göra er ytterligare uppmärksamma på att de svenska NARianerna fortsätter att sprida villoläror i Sverige och
jag vill speciellt varna för att inte ta del av något som har med Sverigebönen att göra...
Jag vill även avråda de som bor i Skaraborg från att ta del av möten som ordnas av Skaraborgsbönen och
Sverigebönen – speciellt den 6 februari då Pingstkyrkan i Skara anordnat just en ”Inbjudan till Sverigebönen”!
HA INGET MED DETTA ATT GÖRA!
Vare sig i Skara eller om de kommer till DIN stad...
Jag vill med fruktan rädda och rycka någon ur denna falska eld!
LÅT OSS INTE VILSEFÖRAS!
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 Pingst i Skara, Skaraborgsbönen
eller Sverigebönen och deras ”NAR-agenter” & ”NARianer” som människor (ej heller andra som nämns vid namn).
Gud kommer att döma dessa, inte vi.
Men håll med om att mycket krävs av dem som står i offentliga programblad – som anordnar ”bönemöte” där
man förmedlar ”NAR-villoläror”, obibliska manifestationer... och 7 Bergen strategier!

