
Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev – November 8, 2015  
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg...  

     NAR i politiken - DEL 10 

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

 

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus! 

 

Detta nyhetsbrev är för att väcka ”uppmärksamheten” på NAR i politiken...   
Jag ber om ursäkt för min SvEngelska översättning! Det är därför jag har med engelska texten för de som vill läsa originaltexten... 

Jag går inte in i detalj om detta – men vill göra er uppmärksammade på att NARianerna är i farten (NU IGEN!) och  
verkar ha utvalt Donald Trump till sin ”NAR-representant” som presidentkandidat inför nästa val i USA 2016... 
 
Det var den apologetiska hemsidan www.worldviewweekend.com/ som förmedlade nedan länk i ett nyhetsbrev: 
 ”Shocking Video Clip: Trump Prays With Odd Group of False Teachers” 
  ”Chockerande Videoklipp: Trump ber med en Udda Grupp av Falska Lärare" 
  
 http://www.worldviewweekend.com/news/article/video-clip-donald-trump-run-copelands-paula-white-david-jeremiah-robert-jeffress-tbn 
 Video Clip: Donald Trump Run From The Copelands, Paula White, David Jeremiah, Robert Jeffress, & The TBN Broadcasters 

 
 
Filmen finns på YouTube ifall länken skulle försvinna:   
 
https://www.youtube.com/watch?v=EQ18exdhR6I  
Paula White, Kenneth Copeland and Others Lay Hands On, Pray for Donald Trump  
Publicerades den 30 sep. 2015 
Televangelists and others lay hands on and pray for Donald Trump at the Trump Towers. 

Handpåläggning av Paula White, Kenneth Copeland m.fl., Be för Donald Trump 
Televangelister och andra lägger händerna på och ber för Donald Trump i Trump Towers. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=EQ18exdhR6I#t=136  

 
Vad Worldview Weekend missade att påpeka  
var att flera av denna ”udda grupp” är från 
Trosrörelsen och är NAR-infekterade... 
= flertalet självutnämnda profeter & apostlar! 
 
Jag skriver inte av det som sägs/vad de ber om  
i denna filmsnutt... MEN mycket av bönerna är 
”typiskt” för NARianernas apostlar & profeter! 
 
OK, bara ett kort citat för att ”bevisa” detta:   
Paula White: I secure him, I secure his children,  
I secure his calling and his mantle in Jesus' name, Amen! 
          Jag säkrar/beskyddar honom, jag säkrar hans barn, jag     
          säkrar hans kallelse och hans mantel i Jesu namn, Amen! 

C:a 1:05 - Kenneth Copeland ber och        SOM OM VI KAN SÄKRA/BESKYDDA NÅGON?!?!?? 
lägger sin hand på Trumps axel...       Ja, är man en självutnämnd profet/apostel så kan 
       man tydligen det! 

 
   Är Donald Trump medveten om NAR och deras 7 Bergen Strategi...? 
   Eller är han helt omedveten... intet ont anande...?! 
    
 
           NU ÄNTLIGEN FÖRSTÅR JAG I ALLA FALL VARFÖR  
   DET ”PROFETERADES” AV NAR-PROFETER OM DONALD TRUMP!!!!!!!!!!! 
                    Läs vidare!  
 

  

http://www.worldviewweekend.com/
http://listserv.worldviewweekend.com/link.php?M=2267114&N=452&L=3819&F=H
https://www.youtube.com/watch?v=EQ18exdhR6I
https://www.youtube.com/watch?v=EQ18exdhR6I#t=136


30 juli i år skickade Charisma Magazine ut ett ”intressant” nyhetsbrev... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angående ”... svåra att hitta hos Mitt folk i dessa dagar”  

Så... OM... detta nu skulle varit (vilket jag INTE tror!) en ”profetisk hälsning från Gud”, så bekräftas det alltså här 

glasklart att Trump INTE tillhör Guds folk... eller?!?! 

Ja, så tolkar i alla fall jag ovan citat! 

 

AV NÅGON ANLEDNING VERKAR CHARISMA MAGAZINE HA TAGIT BORT DENNA ”PROFETIA” FRÅN SIN HEMSIDA... 

Jag måste undra varför?!!??! 

Men här kan man läsa den:   

https://avemariaradio.net/prophecy-donald-trump-shall-become-the-trumpet/  
 Prophecy: Donald Trump Shall Become the Trumpet   BY: Jeremiah Johnson 

 I was in a time of prayer several weeks ago when God began to speak to me concerning the destiny of Donald Trump in America.  

 The Holy Spirit spoke to me and said, 

 “Trump shall become My trumpet to the American people, for he possesses qualities that are even hard to find in My people these days. 

 Trump does not fear man nor will he allow deception and lies to go unnoticed. I am going to use him to expose darkness and perversion 

 in America like never before, but you must understand that he is like a bull in a china closet. Many will want to throw him away because 

 he will disturb their sense of peace and tranquility, but you must listen through the bantering to discover the truth that I will speak 

 through him. I will use the wealth that I have given him to expose and launch investigations searching for the truth. Just as I raised up 

 Cyrus to fulfill My purposes and plans, so have I raised up Trump to fulfill my purposes and plans prior to the 2016 election. You must 

 listen to the trumpet very closely for he will sound the alarm and many will be blessed because of his compassion and mercy. Though 

 many see the outward pride and arrogance, I have given him the tender heart of a father that wants to lend a helping hand to the poor 

 and the needy, to the foreigner and the stranger.” 

  Profetia: Donald Trump Skall Bli Trumpeten  AV: Jeremiah Johnson 

  Jag var i en tid av bön för några veckor sedan när Gud började tala till mig om Donald Trumps livsöde i Amerika. 

  Den Helige Ande talade till mig och sade: 

  "Trump skall bli Min trumpet till det Amerikanska folket, för han besitter egenskaper som t.o.m. är svåra att hitta 

hos   hos Mitt folk i dessa dagar. Trump fruktar inte människor, ej heller kommer han att tillåta bedrägeri och lögn att gå 

  obemärkt förbi. Jag kommer att använda honom för att exponera mörker och perversion i Amerika som aldrig förr, 

  men du måste förstå att han är som en tjur i en porslinsgarderob. Många kommer att vilja kasta bort honom eftersom 

  han kommer att störa deras känsla av lugn och ro, men du måste lyssna genom skämten för att upptäcka sanningen 

  som Jag kommer att tala genom honom. Jag kommer att använda den rikedom som Jag har givit honom för att 

  avslöja och inleda utredningar för att söka efter sanningen. Precis som Jag reste upp Cyrus för att uppfylla Mina syften 

  och planer, så har Jag rest upp Trump för att uppfylla Mina syften och planer inför valet 2016. Du måste lyssna på 

  trumpeten mycket noga för han kommer att slå larm och många kommer att bli välsignade på grund av hans 

  medkänsla och barmhärtighet. Även om många ser den yttre stoltheten och arrogansen, så har Jag gett honom 

  ett faders ömma hjärta som vill räcka ut en hjälpande hand till de fattiga och behövande, till utlänningen och till 

  främlingen." 

Profetia: Donald Trump Skall Bli Trumpeten 
”Trump skall bli Min trumpet till det 
Amerikanska folket, för han besitter 
egenskaper som t.o.m. är svåra att hitta 
hos Mitt folk i dessa dagar.” 

 

Det är möjligt att Trump 

skulle kunna bli president 

och göra ”gott” för USA... 

 

MEN jag tror personligen 

INTE att detta var en 

”profetia” från Gud...  så 

jag avstår att kommentera 

det som sägs! 

 

Jag vill bara påpeka  

att det verkar som om 

NAR är inblandade! 

Vill även poängtera att det är oerhört allvarligt att säga att ”Den Helige Ande talade till mig”...  

 

 

 

https://avemariaradio.net/prophecy-donald-trump-shall-become-the-trumpet/


 

Och jag ser att NARianen och 7 Bergen strategen Lance Wallnau skrev så här på facebook redan den 26 juli: 

Se Bilaga #1 – ifall detta skulle försvinna... 
 

https://www.facebook.com/LanceWallnau/posts/10153525492474936    

ANVÄNDS DONALD TRUMP SOM EN TRUMPET? 
 
NÄR VI NÄRMAR OSS BASUNHÖGTIDEN HÖR VAD PROFETER SÄGER OM DENNA TIMME I AMERIKA!  
 (och skicka detta till Steve Shultz- Elijah List) 
 
För några år sedan talade min vän Kim Clement om att Donald Trump är en TRUMPET. Kim nämnde MAJ och 
OKTOBER som betydande månader i en RÖRELSE (MOVEMENT) som INGEN SÅG KOMMA. 
 
"GUDS ANDE SÄGER ... 
 Jag kommer röra mig på ett mycket ovanligt sätt. För denna nation är hånad. Tredje världens länder hånar er. 
Ogudaktiga nationer hånar er. Men Gud sade, inte helvetes krafter, för de hör ljudet av eld och uppståndelse som växer 
fram från de fyra hörnen av denna Nation. Vissa skulle säga, ni är bortglömda, men jag har sagt er att DET KOMMER 
ATT BLI EN INVASION AV NYHETSMEDIA.. Instrument som en gång hånade Mig kommer att vara instrument som nu 
upphöjer Mig, säger Herren." 
 
"Och i MAJ och OKTOBER månad... kommer Jag att bevilja en ovanlig mängd av nåd inte bara till kyrkan utan in i denna 
Nation för REGNET SKALL KOMMA över de rättfärdiga och de orättfärdiga. För PLÖTSLIGT kommer det att bli en 
hastighet/snabbhet/skyndsamhet, det kommer det att finnas EN RÖRELSE (MOVEMENT) SOM SKALL SKE SÅ SNABBT 
ATT DE SKA SÄGA, VI KOM INTE MED FÖDELSE, ELLER GAV FÖDELSE (UPPHOV) TILL DETTA." 
 
Jag tror KIM VAR EXAKT. Även hänvisningen till "REGN" och "MAJ" markerar detta år som året för denna profetia då 
REKORD-REGN drabbade delar av TORK-angripna Kalifornien... som började i maj. 
 
KIM FORTSATTE: 
"TIME MAGAZINE kommer inte att ha något annat val än att säga vad Jag vill att de ska säga. NEWSWEEK, vad Jag 
vill säga. THE VIEW, vad Jag vill säga. TRUMP SKALL BLI EN TRUMPET, SÄGER HERREN!" 
 
VAD ÄR DET SOM HÄNDER NU I AMERIKA? 
 Media har verkligen inverterats mot sig själv! Gud använder MEDIA som KÄKBENET AV EN ÅSNA för att dräpa Hans 
fiender! I själva verket så går Domarboken 15: 6 i ännu mer detalj som att Simson tog 300 Rävar och band samman 
deras svansar med en tänd fackla och släppte dem lösa i filistéerna område. Medan många väntade Guds dom över 
Amerika SÅ KAN DET VARA EN DOM AV EN ANNAN SORT. Himlen gör en mycket annorlunda uppstädnings 
verksamheten. Gud tänder mediebränder och exponerar Sina fiender och DERAS LÖGNER OCH FALSKA RESONEMANG 
OCH KORRUPTION. 
 
Profeten Simson och de brinnande rävarna påminner mig om hur profetiska Fox (= nyhetskanal) kan vara! Det är 
nummer #1 kanalen som driver filistéerna galna! Fox håller just nu på att tända eldar och exponerar saker som den flod 
av farlig invandring – sen finns det PLANNED PARENHOOD’S (PLANERAT FÖRÄLDRASKAP) chockerande avslöjande om 
hur de TJÄNAR PÅ BABY KROPPSDELAR som ett modernt Auschwitz koncentrationslägre som tar guldtänder ur munnen 
på judarna! Planned Parenthood är en 500 miljoner dollar statlig finansierad HANNIBAL LEKTOR som säljer kroppsdelar 
till högstbjudande! och allt startade med Donald Trumps trumpetande om gränskrisen i EXAKTA ÖGONBLICKET som 
Kartell Stöttepelaren EL CHAPO Guzman hackar en underjordisk gång ut ur sin fängelsecell och en 5 GÅNGER UTVISAD 
KRIMINELL SKJUTER EN VACKER UNG FLICKA i en så kallad ASYLSTAD/TILLFLYKSORT!?!? 
 
Och allt detta hände på en vecka! FÖRVÄNTA ER MER MORDBRÄNDSNYHETER FRÅN DET BRINNANDE FILISTEERNAS 
OMRÅDE DÅ FOX KANALEN FORTSÄTTER TÄNDA ELD... 
 
Alla PRO CHOICE (FÖR VAL) nyhetsnätverk har nu INGET VAL än att täcka det som avslöjats! Det är vad Kim Clement sa! 
 
Hur applicerar man allt detta för er? Kommer Guds folk bara titta på eller kommer de att vara en Gideon-kraft som 
multiplicerar BASUNLJUDET? 
 
Just NU är det en ENORM övergångsperiod. Det är en tid för dig att VÄCKAS och reda upp den framtid som du kommer 
att vara en del av. 
 
Juli är nästan över, så låt oss fokusera på Augusti. 
 
SE TILL ATT LOGGA IN ÖVERST PÅ SIDAN FÖR ATT FÅ DESSA EMAIL I DIN ”IN BOX”... 
Vi kommer att göra en bok av #ActsActivists rekryterar och hoppas att den kommer till 
en biograf nära dig! 
 
SOM EN! 
Lance 

 
 

Detta förmedlade alltså en av de största 7 Bergen förespråkarna inom NAR!  
Han citerade dessutom Kim Clement som är en bland de värsta ”självutnämnda profeter” i dagens historia!!! 
 
 Går inte in på att förklara mitt påstående om Kim Clement – här finns länkar som pålitliga apologeter har skrivit: 
  http://www.elvorochjanne.se/VILLOLAROR/Kim%20Clement.htm - Kim Clement – Falsk profet 
  http://www.letusreason.org/Popteac14.htm - Is Kim Clement a New Age Prophet? 
 Elvor & Janne kom med ”undsättning” utan att veta om att jag nämner om Kim Clement i detta nyhetsbrev = Guds omsorg vill jag påstå! 

  http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html  -  OKTOBER 2015 

  Latter Rain/Nar profeten Kim Clement: Profeterar: Kim Clement says Pope Francis is God’s Chosen  

  Läs denna hemsidan >> Missa inte videon där!  

  I 2 Tess 2 står det att "Den laglöse" skall komma till sitt folk först (Parousia)  

  Innan Herren kommer till sitt folk (Parousia) 

  Satan kommer att skicka sina änglar för att dra sin brud till sitt hus (Babylon)  

  Herren kommer att skicka sina änglar för att hämta sin brud till sitt hus (Nya Jerusalem)  

  Manifestationerna i New Age och i Latter Rain/Nar (Toronto och senare) är exakt de samma. Det är denna falska 

  väckelse Kim Clement menar nu skall sprida sig till Katolska Kyrkan i videon. The Elijah List supports Kim Clement 

Se Bilaga #2  

ifall länken skulle försvinna 

https://www.facebook.com/LanceWallnau/posts/10153525492474936
http://www.elvorochjanne.se/VILLOLAROR/Kim%20Clement.htm
http://www.letusreason.org/Popteac14.htm
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html
http://www.honorofkings.org/kim-clement-pope-francis/
http://www.honorofkings.org/elijah-list-supports-kim-clements-pope-francis-prophecy/


 För att visa att Kim Clement är en NARian: 

 http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=15179  

 "A Word About Our Prophet Kim Clement and the Prophetic Ministry in General"  - Johnny Enlow, Santa Clarita,CA

  - - - 

  Our Prophet Kim Clement 

  It is intentional, me listing Kim as "Our Prophet".  

   Vår profet Kim Clement 

   Det är avsiktligt, jag skriver Kim på listan som "Vår Profet". 

 Johnny Enlow är NAR-agent och förmedlar också 7-Bergen Strategin!  Se nyhetsbrev om NAR Del 2 >> 
 ”Vår” syftar naturligtvis på NARs apostoliska och profetiska rörelse...  
 
 Ovan hans budskap på länken går även Elijah Lists’s Steve Shultz och skriver bl.a.: 
  I pray you'll truly get some peace and understanding on the process the Church is going through  
  right now, as we ponder to grasp the Ways of the LORD with Kim and HIS other PROPHETS.  
   Jag ber verkligen att nu får lite frid och förståelse för processen som Kyrkan genomgår just nu, 
   när vi begrundar att förstå HERRENS Vägar med Kim och HANS andra PROFETER. 

 
 

JAG TYCKER DET VERKAR UPPENBART ATT NARianerna VILL HA EN ”REPRESENTANT” I VITA HUSET... 
 
Kan det vara så... att det var därför man kunde se dessa stora ”kristna ledare” lägga händerna på Donald Trump och  
be för honom – eftersom NAR-profeterna ”profeterat” om och signalerat vem som är ”deras presidenkandidat”... ??? 
Kan det vara så att de flesta av dessa ”kristna ledare” är NAR-anslutna via olika ”bönenätverk” som startats av NAR-
agenter & NAR-ambassadörer i deras städer...?!? 
 

ALLT FÖR ATT ”INTA” DE 7 BERGEN!!??!! 

Ja, denna länk går inte att hitta längre...  
 http://www.charismamag.com/blogs/prophetic-insight/23916-prophecy-donald-trump-shall-become-the-trumpet 

Men jag vill minnas att denna text fanns i ovan länk direkt under ”profetian”: 
 http://beholdthemanministries.com/  
 Jeremiah Johnson is a reliable prophetic voice. I can vouch for his accuracy & I can heartily recommend his character  
 as well as the soundness of his understanding of Scripture & the foundations of our faith. 
  – R. Loren Sandford 
  Jeremiah Johnson är en pålitlig profetisk röst. Jag kan gå i god för hans noggrannhet & jag kan varmt  
  rekommendera hans karaktär liksom hans sunda förståelse av Skriften & grunderna för vår tro. 
  - R. Loren Sandford 
 

Så man måste ha en “NAR-ian” för att “bekräfta och godkänna” att denna profetia skulle vara “legitim”...  
MEN TROTS DETTA TOG CHARISMA MAGAZINE BORT ARTIKELN/PROFETIAN! 
R. Loren Sanford skriver ”Prophetic Insight” (”Profetisk Insikt”) artiklar för Charisma Magazine – en tidning som 
upphöjer och sprider NAR-ianerna och deras villoläror... 
http://www.charismamag.com/component/search/?searchword=R.%20Loren%20Sandford%20&ordering=newest&searchphrase=exact&areas%5B0%5D=authors  
 
Lite info om Sanford:   Översätter inte allt! 
 Hans föräldrar: 
 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Loren_Sandford - John Loren Sandford (aka John L. Sandford, John Sandford) is a Christian author. 
 He and his wife, Paula Sandford, are generally considered part of the Christian. In 1973, the Sandfords founded Elijah House, Inc.,  
 a prophetic and prayer counseling training ministry originally located in Coeur d' Alene, Idaho. Elijah House, Inc., was officially 
 incoporated in 1975 in response to what the Sandfords describe as the Lord's calling (Malachi 4:5-6 and Matthew 17:11). They also 
 published what is considered the first modern book on dreams, visions, and prophetic ministry: The Elijah Task (1977), and since have 
 published numberous other books. The ministry has grown from a small base in Idaho to an international ministry with affiliates in 
 twelve nations on five continents, and others are in the process of forming. 
  Han och hans fru, Paula Sandford, betraktas i allmänhet som en del av den kristna Inner Healing Movement. 
  (Inre Helande Rörelsen) 
  År 1973, grundade Sanfords Elijah House, Inc., en Ministry som utbildar i profetisk- och bönerådgivning/själavård, 
  ursprungligen beläget i Coeur d'Alene, Idaho. 
 http://www.elijahlist.com/words/display_word/7460  

 - - -     (man får skrolla ner en bra bit!) 

 About R. Loren Sandford: R. Loren Sandford is the eldest son of John and Paula Sandford, widely recognized as pioneers in the 

 charismatic renewal, prophetic ministry and inner healing. A graduate of Fuller Theological Seminary, Loren has been in ministry full 

http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=15179
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-5_12.html
http://www.charismamag.com/blogs/prophetic-insight/23916-prophecy-donald-trump-shall-become-the-trumpet
http://beholdthemanministries.com/
http://www.charismamag.com/component/search/?searchword=R.%20Loren%20Sandford%20&ordering=newest&searchphrase=exact&areas%5B0%5D=authors
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Loren_Sandford
https://en.wikipedia.org/wiki/Post_Falls,_Idaho
https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_Healing_Movement
http://www.elijahlist.com/words/display_word/7460


 time since 1976 and is the founding pastor of New Song Fellowship in Denver, Colorado, where he serves as the pastoral coordinator for 

 the western region of Partners in Harvest, the church affiliation that has grown from the Toronto outpouring. He is the author of 

 "Purifying the Prophetic: Breaking Free from the Spirit of Self-fulfillment," "Understanding Prophetic People: Blessings and Problems 

 with the Prophetic Gift," and most recently, "The Prophetic Church: Wielding the Power to Change the World," among others. 

 Married since 1972, he and Beth have two daughters and one son who have collectively given them eight grandchildren. Loren is also a 

 member of the Osage Nation, a Native American heritage he deeply treasures. 

  Om R. Loren Sandford: R. Loren Sandford är den äldsta sonen av John och Paula Sandford, som är allmänt erkända 

  som pionjärer inom den karismatiska förnyelsen, profetiskt ämbete/ministry och inre helande. 

  .... 

 

 Den här artikeln hade jag med när jag skrev nyhetsbrevet om Ellel:                  (Ellel Ministries NAR  >> ) 

 http://www.deceptioninthechurch.com/orrel21.html  - Ellel: Deja Vu All Over Again  

 by Orrel Steinkamp, 3/20/06 

 - - - 

 Although, it is not spelled out in great detail enough is said to know full well it is your stock in trade inner healing paradigm.  

 They have endorsements from the Wagner Leadership Institute, and from the Elijah House ministry of John and Paula Sanford.   

 What more does one need to know that this is as Yogi Berea said: "deja vu all over again." 

  Ellel: Déjà Vu Om Igen 

  av Orrel Steinkamp, 20 mars, 2006 

  - - - 

  Även om det inte preciseras i detalj så sägs det tillräckligt för att veta mycket väl att det är det handlar om inre 

  helande paradigm. De har godkännande från Wagner Leadership Institute, och från John och Paula Sanfords 

  Elijah House ministry. Vad mer behöver man veta för att detta är som Yogi Berea sa: "Déjà vu om igen" 

 

 

Den här artikeln om Elijah House är intressant att läsa – tyvärr på engelska:  
 http://beyond-grace.org/~archive/sandford.pdf - Cursory Review of Elijah House doctrine and practice 

 with references to Transformation of the Inner Man and Healing of the Wounded Spirit By John Sandford  

 and Elijah House Training for the Ministry of Prayer Counseling by Elijah House staff 

  Hastig Recension av Elijah House doktrin och praktiserande med hänvisningar till Transformation of the Inner Man 

  (Förändring av den Inre Människan) och Healing of the Wounded Spirit (Läkedom av den Sårade Själen) Av John Sandford och  

  Elijah House Training for the Ministry of Prayer Counseling  (Utbildning för Ministryn i Bönerådgivning) Av Elia House personal 

 

HUR SJUKT ÄR INTE DESSA ”PROFETIOR” VI LÄST OVAN??!!!?!  

Att gå så långt att man ”profeterar” för att påverka kristenheten för att få igenom sin politik... 

 

Men det är inte första gången de involverat sig inom politiken... KOM IHÅG; detta är ett av de 7 Bergen som ska intas!! 

 

    
 
  
                                    SJU BERG AV  
                           KULTURELLT INFLYTANDE 
 
 
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation  - New Apostolic Reformation   Nya Apostoliska Reformationen   
  - - - 
 Controversy 
 - - - 
 National Public Radio brought the discussion about the political influence of the NAR to a national audience with their 2011 article.  
 One of the main researchers cited in the article was Rachel Tabachnick, an independent researcher and contributor to Talk2Action,  
 an online news outlet concerned with watching the religious right. Lou Engle and Don Finto, who are considered to be leaders within 
 the NAR, participated in a prayer event call "The Response" hosted by 2012 presidential nominee Rick Perry on August 6, 2011, in 
 Houston, Texas. This event is cited as a sign of the influence of NAR beliefs on Rick Perry's political viewpoints.

[2][9]
  

 Other politicians that have been cited as having connections to the NAR are Sarah Palin, Newt Gingrich, Michele Bachmann,  
 Sam Brownback,

[2]
 and Ted Cruz.

[10] 

  
- - - 

  Kontroversiellt 
  - - - 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-9_12.html
http://www.deceptioninthechurch.com/orrel21.html
http://beyond-grace.org/~archive/sandford.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Public_Radio
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_right
https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Finto
https://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Perry
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation#cite_note-wilder-2
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation#cite_note-wilder-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Palin
https://en.wikipedia.org/wiki/Newt_Gingrich
https://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Bachmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Brownback
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation#cite_note-wilder-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Cruz
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation#cite_note-cruz-10


  National Public Radio förde diskussionen om NARs politiska inflytande till en nationell publik med sin artikel 2011.   
  En av de viktigaste forskarna som citeras i artikeln var Rachel Tabachnick, en självständig forskare och bidragsgivare 
  till Talk2Action, en online nyhetskanal som bevakar den religiösa högern.  Lou Engle och Don Finto, som anses vara 
  ledare inom NAR, deltog i ett böneevenemang kallat "The Response" (”Gensvaret”) där värden 2012 var  
  presidentkandidaten Rick Perry den 6 augusti, 2011 i Houston, Texas.  Denna händelse nämns som ett tecken på 
  påverkan av NAR-trosföreställningar på Rick Perrys politiska synpunkter. 

[2]
 
[9]

 Andra politiker som har citerats ha 
  kopplingar till NAR är Sarah Palin, Newt Gingrich, Michele Bachmann,Sam Brownback, 

[2]
 och Ted Cruz. 

[10]
 

 
Jag skrev om Sarah Pralin i mitt första nyhetsbrev om NAR: 

SE NEDAN UTDRAG FRÅN Nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR  >>   
Sid 50-56:  (Ber om ursäkt för ännu sämre SvEngelska nedan!) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Det är en sak OM det nu bara verkligen hade handlat om att ”influera” Marknadsplatsen för Jesus Kristus...då hade det 

ju varit fantastiskt! 

MEN när vi nu vet – utifrån all ovanstående läsning – att det går ut på att ”ta Herraväldet” (= Dominionism = 

Herraväldeslära) genom de 7 bergen...genom mänskliga strategier...och att det är Latter Rain-läran (Andeutgjutelse- 

/Särlaregn-rörelsen) som ligger bakom... DÅ BLIR DET OMEDELBART NÅGOT ANNAT! 

 

OM det bara hade varit ”rena” motiv så kan man ju undra varför C. Peter Wagner är så vag och undvikande i nedan 

intervju: 

            ”Är Dominionisterna rädda när de uppmärksammas?  

            De verkar slingra sig bra... Kanske något för ditt kommande Nyhetsbrev?”  

Detta skrev Elvor Ohlin och bifogade nedan länk... då hon visste att jag höll på med detta nyhetsbrev. 

http://www.christianpost.com/news/are-evangelicals-seeking-dominion-over-politics-government-54726/ 

Se bifogad PDF #5 ”Söker Evangelikaler ”Herraväldet” över Politik, Regering?”  för svensk översättning 

Här är ett litet utdrag:  
 C. Peter Wagner, grundare av Global Harvest Ministries, konstaterar också på sin hemsida att NAR är "löst strukturerad."  

 Wagner myntade frasen "Nya Apostoliska Reformationen" och skrev en bok med det namnet för att beskriva en ny andlig  

 inriktning som sveper genom olika samfund.  

 Däremot hävdar han att han inte är grundaren av gruppen. Snarare, han konstaterar på sin webbplats att NARs rötter daterar 
 "tillbaka för nästan ett sekel; nya former och rutiner som började växa fram inom områden såsom lokala kyrkoförvaltning,   
 interchurch (mellan-kyrko) relationer, finansiering, evangelisation, mission, bön, ledarskapsurval och utbildning, rollen av  
 övernaturliga krafter, gudstjänst och andra viktiga aspekter av kyrkoliv."  
 Wilder hävdar att Wagner också är en del av NAR och höll en lista av apostlarna som tidigare offentliggjorda på sin hemsida,  

 men är nu dold i sin endast medlemmar sektion. CP (Christan Post) hittade inte den här listan på webbplatsen. Försök att  

 kontakta Wagner blev inte returnerat i tid för denna rapport.  

Visst verkar det verkligen som om Peter Wagner försöker slingra sig... 

Det är väl ingen hemlighet att han står bakom NAR? Det försöker han dölja här... Mycket avslöjande! 

Här http://globalspheres.org/ kan vi läsa en uppdatering som Wagner skrev om NAR från den nya organisationen ”Global Spheres” 

under Chuck Pierce:  An Update by C. Peter Wagner, Ph.D.  –  THE NEW APOSTOLIC REFORMATION  –  August 18,2011 

                      En uppdatering av C. Peter Wagner, Ph.D. – DEN NYA APOSTOLISKA REFORMATIONEN – 18 augusti,2011 

Se Bifogad PDF #6  ”Uppdatering av C. Peter Wagner ” för att läsa brevet (engelska) ifall det försvinner på webbsidan. 

”Överraskande nog så har den Nya Apostoliska Reformationen (NAR) nyligen blivit ett diskussionsämne i den politiska median. Jag märkte att en 

del nämner det (NAR) i samband med att Sarah Palin kandiderade till Vice-President, men jag ansåg att det var relativt obetydligt.” 

http://www.deceptioninthechurch.com/unsoundbytes1wagner.html - Power To Stand Ministries Presents: The Unsound Bytes Series  

#1: C. Peter Wagner 

 Dr. C. Peter Wagner is:    Dr. C. Peter Wagner är: 

 Head “apostle” of the New Apostolic Reformation (NAR) and presides over the International Coalition of Apostles (ICA). 

 Missiologist and coiner of the phrase “Third Wave”. President of Global Harvest Ministries. He is also the author of various 

 “textbooks” on the NAR: The New Apostolic Churches, Church Quake!, and Apostles and Prophets; The Foundation of the 

 Church.  
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/National_Public_Radio&usg=ALkJrhjEGcAMTTfovQRpF8OH6ufjXtbnrg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_right&usg=ALkJrhhwqzR3jw0sgk57a15kGVZr2Yu-AQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Finto&usg=ALkJrhjuHCkThLMdiVGQX0Z9OLMaZ71bUw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Perry&usg=ALkJrhhKlGqoTSspuVKJJb9mXgMx3U7UBQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation&usg=ALkJrhgbGdPy6nKBXjkWMaiiotOQvgBSwQ#cite_note-wilder-2
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation&usg=ALkJrhgbGdPy6nKBXjkWMaiiotOQvgBSwQ#cite_note-9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Palin&usg=ALkJrhiROt20zoYZTZCXpCb4PrB8vLSmKw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Newt_Gingrich&usg=ALkJrhiQNLOKyDX4IyhlT0mIh-W61TPPDw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Bachmann&usg=ALkJrhj6aWiL_5zRz9OhyH75b2xXV9VmsQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Bachmann&usg=ALkJrhj6aWiL_5zRz9OhyH75b2xXV9VmsQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation&usg=ALkJrhgbGdPy6nKBXjkWMaiiotOQvgBSwQ#cite_note-wilder-2
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Cruz&usg=ALkJrhhbCmCJF6BPptc7XX3FgCtHIkdMoA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=sv&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation&usg=ALkJrhgbGdPy6nKBXjkWMaiiotOQvgBSwQ#cite_note-cruz-10
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.christianpost.com/news/are-evangelicals-seeking-dominion-over-politics-government-54726/
http://globalspheres.org/
http://www.deceptioninthechurch.com/unsoundbytes1wagner.html


  Huvud "apostel" av Nya Apostoliska Reformationen (NAR) och är ledare över den Internationella Koalitionen av 

 Apostlar (ICA). Missiolog (http://no.wikipedia.org/wiki/Missiologi)och falskmyntare av frasen ”Third Wave” ("Tredje 

 vågen"). President för Global Harvest ministerier (inte nu längre!). Han är också författare till olika "läroböcker" om NAR: 

 De Nya Apostoliska kyrkorna, Kyrko Skalv/Skakning!, och Apostlar och Profeter; Kyrkans Grund. 

 

Här är en artikel där man kan läsa olika citat från C. Peter Wagner (engelska!) 

http://www.deceptioninthechurch.com/wagnerquotes.html - C. Peter Wagner - Quotes & Notes  

                                         C. Peter Wagner – Citat & Anteckningar 

 Hämtat från artikeln: Peter Wagner hade sitt kontor för Global Harvest Ministries i World Prayer Center (Världs Bönecenter) i  Colorado 

 Springs, innan han lämnade över till Chuck Pierce, se ovan...  http://theworldprayercenter.org/  Härifrån har de en annan 

 webbsida www.worldprayerteam.org – World Prayer Team – Världs Böneteam – där folk över hela världen kan be för akuta 

 böneämnen... Det finns även en länk till http://www.desperationonline.com/ - Desperation Online – för ungdomar med bl.a. ett 

 nätverk för ungdomspastorer... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Se Bifogad PDF #7 “Apostlarna Kommer Till Din stad, Redo eller Ej” för hela artikeln översatt till svenska. 

http://www.deceptioninthechurch.com/orrel3.html - The Apostles Are Coming To Your City, Ready or Not  

by Orell Steinkamp, The Plumbline, Vol. 6, No. 2, March/April 2001             Apostlarna Kommer Till Din stad, Redo eller Ej 

 

 I ett tidigare nummer av PLUMBLINE (LODLINJE) beskrev jag ansträngningarna/satsningarna av C. Peter  

 Wagner för att skapa en Ny Apostolisk Reformation (NAR) som han förutspår kommer att bli ännu  

 större i omfattning och betydelse än den Protestantiska Reformationen på 1500-talet. Kärnan i rörelsen  

 är den påstådda restaureringen, genom Gud, av NT ämbets-gåvan "Apostel" till sista tidens kyrka. 

 - - - 

 Pastorer är ni redo att sättas under vissa translokala apostlar som identifieras av andra translokala   

 apostlar? Jag tror att jag känner att ett kollegium av Kardinal/ Apostlar framträder. Kyrkomedlemmar, är  

 ni redo att genomföra det som dessa apostlar förmedlar till er, via er pastor? Distrikts superintendenter,  

 är ni redo att flytta på er för en nytillträdd apostel?  

 - - -      BRA FRÅGOR! 

 Jag har sett ryktesuttalande på Internet att Wagner har utsetts till den mest framstående Aposteln.  

 Det verkar troligt, för det var hans baby/skötebarn från början. 

 - - - 

 Det förvånar mig att så gott som ingen utmanar Wagner och hans apostlakompisar. Kanske du inte har  

 vetat om det eller kanske du inte tar det på allvar, och förutsätter att det bara kommer att försvinna. 

 Apostlarna kommer inte bara att försvinna och en dag kommer de antagligen att komma till ditt område.   

 Kommer du att acceptera dem eller kommer du att respektfullt utmana detta NAR på bibliska grunder? 

De har sannerligen kommit till min stad, tyvärr!!!  Och vem vet... kanske till din också? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Artikeln nedan finns på en ateists webbsida...  

Är det inte intressant att en ateist har mer kunskap om vad som pågår i kristenheten än många kristna?!  

Om ni läser hela artikeln; tänk på att den är vinklad utifrån en ateists synvinkel...från en f.d. evangelisk kristen... 

Utdraget nedan som är översatt anser jag vara ”fakta”... 

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. 
 

 In America, NAR’s most famous member is Sarah Palin, and you may remember the famous youtube clip where Palin  

 is blessed by the Kenyan preacher Rev. Thomas Muthee. Muthee asked God to “keep her safe from every form of  

 witchcraft.” While this was just considered wacky by most of us, it’s important to realize that Muthee is an international  

 star in the NAR movement.  

 He has preached before large audiences in Sweden, England and Australia, and he’s starred in a series of movies that  
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http://no.wikipedia.org/wiki/Missiologi
http://www.deceptioninthechurch.com/wagnerquotes.html
http://theworldprayercenter.org/
http://www.worldprayerteam.org/
http://www.desperationonline.com/
http://www.deceptioninthechurch.com/orrel3.html
http://unreasonablefaith.com/2010/03/23/the-new-apostolic-reformation-movement/
http://www.talk2action.org/story/2008/9/5/114652/6239
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Muthee


 are shown in churches around the world.  

 I Amerika är NARs mest kända medlem Sarah Palin, och du kanske kommer ihåg det berömda youtube klippet där  

 Palin välsignas av den kenyanska predikanten Rev. Thomas Muthee. Muthee bad Gud att "bevara henne från varje form  

 av trolldom." Även om detta bara ansågs som knäppt av de flesta av oss, så är det viktigt att inse att Muthee är en internationell 

 stjärna i NAR rörelsen. Han har predikat inför stor publik i Sverige, England och Australien, och han var stjärna i en serie av filmer 

 som visas i kyrkor runt om i världen. 

 (KJ:  http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Muthee The following month, in May 2004, Muthee reprised his role as a guest speaker  

 at an international prayer conference organized by the International Christian Chamber of Commerce in Örebro, Sweden.
[33][34][35]

 )  

 - - - 

 One of the most prominent members is C. Peter Wagner, the man who seems to have named the movement. Wagner served as  

 a mentor to Rick Warren and worked with Ted Haggard. 

 En av de mest framstående medlemmarna är C. Peter Wagner, mannen som verkar ha namngett rörelsen. Wagner tjänade som  

 en mentor till Rick Warren och arbetade med Ted Haggard. 

                        ( http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS12-10-11.html -  Rick Warrens koppling till Latter rain-villoläran, 

 - - -                 Nyapostoliska reformationen (NAR) och C Peter Wagner >> (Eng).) 

 NAR members are encouraged to take over more than government. One of the goals of the movement is to take control of the  

 “Seven Mountains of Culture,” which includes education, media and business. The “7 Mountains” or “7-M” is a catchphrase for  

 the movement, and Muthee was speaking about the “7-M campaign” at Palin’s church before the famous anointing. Some  

 members are asked to be “market apostles” and merge evangelism with their business, a process that involves going to their  

 places of employment and connecting with other movement members, evangelism and prayer. 

 NAR medlemmar uppmanas att ta över mer än regeringen. Ett av målen för rörelsen är att ta kontroll över de "Sju Kulturens  

 Berg", vilket inkluderar utbildning, media och företag. "7 Berg" eller "7-M" är ett slagord för rörelsen, och Muthee talade  

 om "7-M kampanjen" i Palins kyrka innan den berömda smörjelsen. Några medlemmar uppmanas att vara "marknadsapostlar"  

 och slå samman evangelisation med sin affärsverksamhet, en process som innebär att gå till sina arbetsplatser och koppla 

 samman/förena sig med andra rörelsemedlemmar, evangelisation och bön. 

 - - - 

 One of the resulting practices in NAR is called “spirit mapping,” where believers literally map out a community and decide where 

 demons and other evil powers are located. Members then enter into prayer to force out the demons (making them “prayer  

 warriors,” another catchphrase.) 

 Ett av de resulterande utövanden i NAR kallas "ande-kartläggning", där troende bokstavligen stakar ut ett samhälle och  

 fastlägger var demoner och andra onda krafter befinner sig. Medlemmar går sedan in bön för att tvinga ut demonerna  

 (vilket gör dem till "bönekrigare," ytterligare ett slagord.) 

 Once the demons have been cast out, the area is supposedly claimed for God. Most believe that this will lead to the conversion  

 of the people in the area. Some claim that the areas become mini-utopias, where poverty, corruption and disease are reduced.  

 There are even claims that AIDS has been cured in some of these area. 

 När demonerna väl har kastats ut, förmodas området tas i anspråk för Gud. De flesta tror att detta kommer att leda till människornas 

 konvertering/ omvändelse i området. Några hävdar att områdena blir mini-utopier, där fattigdomen, korruption och sjukdomar 

 minskar. Det finns även påståenden att AIDS har blivit botat i några av dessa områden. 

 - - - 

 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 NARs agendor och mål... och många gånger vet inte ens medlemmarna om det... de har blivit ”NARianer” utan att 

veta om det!     

 

Hittade uttrycket NARians i artikeln http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/  

och ”försvenskade” det till NARianer! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96rebro
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Muthee#cite_note-32
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Muthee#cite_note-32
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Muthee#cite_note-34
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS12-10-11.html
http://apprising.org/2011/10/06/rick-warren-on-mentors/
http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/


Jag önskar att jag kunnat översätta hela artikeln nedan... men här kommer utdrag: 

  KAN DU ENGELSKA SÅ ÄR DET VÄRT ATT TA TID ATT LÄSA HELA ARTIKELN! 

http://www.talk2action.org/story/2008/10/27/115813/98  

Spiritual Mapping and Spiritual Warfare - Muthee and the "Transformations" Franchise / 1 

Andlig Kartläggning och andlig krigföring - Muthee och Transformations” ("Förvandlingar") Franchise / 1 

Rachel Tabachnick   -   Thu Oct 30, 2008 at 12:42:10 PM EST 

Palin's Churches and the Third Wave Series         Palins Kyrkor och den Tredje Vågen-serien 

By The New Apostolic Reformation Research Team      Av Den Nya Apostoliska Reformationen Forskningsteam 

 A video starring Thomas Muthee as a prayer warrior and witch hunter was released in 1999. "Transformations" was the first in  

 a series of videos that would soon become the heart of the Transformations franchise, a network of prayer warriors, ministries, 

 organizations, and businesses, brought together for the purpose of promoting Christian theocracies. They share the goal of  

 bringing their own communities and nations into the "Kingdom." These videos would play a major role in the teaching and  

 promotion of spiritual mapping and spiritual warfare. Following is the story of those videos and how the Transformations brand  

 has propelled the development of an emerging international belief system, the New Apostolic Reformation, and how it is bringing  

 that movement into your community and your government. 

 En video med stjärnan Thomas Muthee som en bönekrigare och häxjägare gavs ut 1999. ”Transformations” ("Förvandlingar")  

 var den första i en videoserie som snart skulle bli hjärtat i Transformations (Förvandlings) franchisen, ett nätverk av bönekrigare, 

 ministerier/tjänster, organisationer och företag, samlade för att främja Kristna teokratier. De delar målet att få sina egna  

 samhällen och nationer in i "kungariket". Dessa videon skulle spela en huvudroll i undervisningen och främjandet av andlig  

 kartläggning och andlig krigföring. Följande är berättelsen om dessa videor och hur Transformationsvarumärket har drivit på

 utvecklingen av ett framväxande internationellt trossystem, den Nya Apostoliska Reformationen, och hur den för in denna  

 rörelse i ert samhälle och er regering. Den kom snabbt till Sverige... jag har i alla fall sett de 3 första - för flera år sedan!  

 Jag ber här med om förlåtelse till dig som jag har visat eller lånat ut dessa videor! Jag har tagit avstånd från detta i samband  

 med allt som uppdagades 2008 med Todd Bentleys s.k. ”Lakelandväckelsen”... då jag fick förståelse om Trosrörelsens villoläror! 

  The Transformations videos are advertised as having been viewed by 200 million people in 70 languages. A star of the videos is none 

 other than Thomas Muthee - the same man whose anointing of Sarah Palin has become an issue in the 2008 presidential campaign.  

 But the videos are important for far more reasons than Palin and Muthee. Muthee's words, just prior to anointing Palin, on invading 

 and infiltrating society and government are not aberrations. They reveal the disturbing ideology of a growing and powerful religio-

 political movement in the U.S. and around the world. 

 Man gör reklam för Transformations-videorna att de ska ha setts av 200 miljoner människor på 70 språk. En stjärna i filmerna är ingen 

 annan än Thomas Muthee - samme man vars smörjelse av Sarah Palin har blivit ett problem i 2008 års presidentvalskampanj. Men 

 videorna är viktiga på grund av långt flera skäl än Palin och Muthee. Muthees ord, strax innan han skulle smörja Palin, om att  

 invadera och infiltrerat samhället och regeringen inte är avvikelser. De avslöjar den oroande ideologin av en växande och kraftfull 

 religio-politisk rörelse i USA och runt om i världen.  

 - - - 

 In the 1990s, a missions and church growth expert named C. Peter Wagner found a way to coalesce these activities into an organized 

 structure now called the New Apostolic Reformation. His colleague, George Otis, Jr. simultaneously developed the Sentinel Group 

 which has produced the series of Transformation videos and resulting Transformations organizations promoting these spiritual 

 warfare ideas. The videos have been a major factor in the global promotion of "prayer warrior" networks specifically linked to these 

 efforts. 

 Under 1990-talet, fann en expert inom mission och församlingstillväxt vid namn C. Peter Wagner ett sätt att förena dessa aktiviteter 

 i en organiserad struktur som nu kallas den Nya Apostoliska Reformationen. Hans kollega, George Otis, Jr utvecklade samtidigt 

 Sentinel Group som har producerat serien med Transformation videor och följande Transformations- organisationer som främjar 

 dessa andliga krigföringsidéer. Filmerna har varit en huvudfaktor i det globala främjandet av "bönekrigar"-nätverk särskilt kopplade till 

 dessa satsningar. 

 

 The franchise has been so successful that the "Transformations brand" has a distinct meaning to many worldwide. The videos, which 

 have been used as the central teaching tool of the movement for nearly a decade, reveal not just another grandiose program of global 

 evangelizing -- but an explicitly theocratic political movement of consequence in a number of countries - including the United States. 

 There are Transformation-related groups in almost every state and every major city. 

 Franchisingen har varit så framgångsrik att "Transformationsvarumärket" har en tydlig innebörd för många världen över. Videorna, 

 som har använts som det centrala undervisningsverktyget av rörelsen under nästan ett årtionde, avslöjar inte bara ett grandiost 

 program för global evangelisering – men en explicit teokratisk politisk rörelse som konsekvens i ett antal länder - inklusive USA. Det 

 finns Transformation-relaterade grupper i nästan varje delstat och varje större stad. 

 - - - 

 The video series glorifies the movement towards theocratic governance, real or imagined, in Uganda, Fiji, Colombia, and Guatemala, as 
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http://www.talk2action.org/story/2008/10/27/115813/98


 well as the U.S. They are used as a tool for building "Transformations" brand organizations that in turn glorify the concept of 

 authoritarian religious social engineering. The "stars" of these videos have already played a role in promoting witch hunts in Africa, 

 endorsing death squads in Guatemala, the de-Catholicizing of Brazil, and the mythology  

 of miraculous curing of AIDS in Uganda. The Transformations promote a complete merger of church and state and offer a glimpse of 

 the "Kingdom" to come, when the world is purged of all other religion, and "Spirit-filled, born again" Christians take control of the 

 leadership of all societal and government institutions. 

 Videoserien glorifierar rörelsen mot teokratiskt styre, verkligt eller inbillat, i Uganda, Fiji, Colombia och Guatemala, liksom i USA. De 

 används som ett verktyg för att bygga ”Transformations” varumärkesorganisationer som i sin tur förhärligar konceptet om auktoritär 

 religiös social teknik. "Stjärnorna" i dessa filmer har redan spelat en roll för att främja häxjakter  

 i Afrika, stödja dödspatruller i Guatemala, av-Katolisering i Brasilien, och mytologin om mirakulösa helanden av AIDS i Uganda. 

 Transformations främjar en fullständig sammanslagning av kyrka och stat och erbjuder en glimt av "Kungariket" som ska komma, 

 när världen är renad från alla andra religioner, och "ande-fyllda, pånyttfödda" Kristna tar kontroll över ledningen av alla 

 samhälleliga och statliga institutioner. 

 In case this sounds esoteric and far away, it is important to underscore that this movement is influential and powerful enough to have 
 encompassed not only the Governor of Alaska, but also Ted Haggard, the now disgraced but once nationally renowned head of the 
 National Association of Evangelicals. These leaders are not the exceptions, but the rule, as the movement comprises hundreds of 
 organizations and thousands of churches across the country. Their activities fly under the radar of popular media by operating through 
 hundreds of stealth evangelizing programs, with the goal of fulfilling this dream. However, the movement is currently receiving more 
 scrutiny due to the revelation of the anointing ceremony of Sarah Palin by Thomas Muthee and other ties between Palin and the New 
 Apostolic Reformation. 
 Om detta låter esoteriskt och långt borta, så är det viktigt att understryka att denna rörelse är inflytelserik och mäktig nog att ha 
 omfattat inte bara guvernören i Alaska, men även Ted Haggard, den numera vanärade men en gång nationellt kända ledaren för 
 National Association of Evangelicals (Nationella Evangelist Associationen/Föreningen). Dessa ledare är inte undantag, men regel, då 
 rörelsen består av hundratals organisationer och tusentals kyrkor över hela landet. Deras verksamhet flyger under radarn på 
 populära media genom att verka genom hundratals stealth-plans/smyg evangelisations program, med målet att uppfylla denna dröm. 
 Men rörelsen får för närvarande mer granskning på grund av avslöjandet av Sarah Palins smörjelseceremoni av Thomas Muthee och 
 andra band mellan Palin och den Nya Apostoliska Reformationen. 
 - - - 
 The New Apostolic Reformation is the name of an emerging international phenomenon that has sources in Pentecostal and 

 Charismatic Christianity, but has now become a distinct entity. The movement and its precedents are also referred to as the "Third 

 Wave" or "Joel's Army." The Transformations videos serve as a media tool to market the worldview of the New Apostolic 

 Reformation. 

 Den Nya Apostoliska Reformationen är namnet på ett framväxande internationellt fenomen som har källor inom Pingst och 

 Karismatisk Kristendomen, men har nu blivit en separat enhet. Rörelsen och dess föregångare kallas även den "Tredje Vågen" eller 

 "Joels Armé." Transformations-videorna fungerar som ett mediaverktyg för att marknadsföra den Nya Apostoliska Reformationens 

 världsbild. 

 The New Apostolic Reformation was formed as an institution through the efforts of C. Peter Wagner. More details on the history of 
 this movement are in the section "Sources of the Transformations." Wagner has developed a network of 500 Apostles, most with 
 Apostolic networks of their own over which they have authority. In addition to this structure there is a national and international 
 structure of "prayer warriors" overseen by Apostles. Initially named the Spiritual Warfare Network, this structure has been renamed 
 twice, first to the United States Strategic Prayer Network (USSPN), and again recently to the United States Global Apostolic Prayer 
 Network (USGAPN). There is also an international network under the authority of Wagner. Additionally other "prayer warrior" groups 
 have been formed for specific purposes such as the Governmental Apostolic Prayer Alliance, under Apostle Chuck Pierce, and the 
 Reformation Prayer Network under the authority of Apostle Cindy Jacobs. These groups along with the Transform Nations, Transform 
 World, and other "transforming" franchises, have organized the "prayer warriors" to pursue the agenda demonstrated in the 
 Transformations videos. 
 Den Nya Apostoliska Reformationen bildades som en institution genom insatser av C. Peter Wagner. Mer information om denna 
 rörelsens historia finns i avsnittet "Transformations Ursprung". Wagner har utvecklat ett nätverk av 500 apostlar,  
 de flesta med egna Apostoliska nätverk över vilka de har auktoritet. Utöver denna struktur finns det en nationell och internationell 
 struktur med "bönekrigare" som övervakas av Apostlar. I början kallad Spiritual Warfare Network (Andlig Krigföringsnätvek), har 
 denna struktur bytt namn två gånger, först till United States Strategic Prayer Network (USSPN) (Förenta Staternas Strategiska 
 Bönenätverk, och igen nyligen till United States Global Apostolic Prayer Network (USGAPN) (Förenta Staternas Globala Apostoliska 
 Bönenätverk). Det finns också ett internationellt nätverk under ledning av Wagner. Dessutom har andra "bönekrigare"-grupper har 
 bildats för särskilda ändamål såsom Governmental Apostolic Prayer Alliance (Statliga Apostoliska Bönealliansen), under Apostel 
 Chuck Pierce, och Reformation Prayer Network (Reformationebönenätverket) under ledning av Apostel Cindy Jacobs. Dessa grupper 
 tillsammans med Transform Nations (Förvandla Nationerna), Transform World (Förvandla Världen) och andra "transform" 
 (”Förvandlings”) franchise, har organiserat "bönekrigarna" att driva agendan som demonstreras i Transformations videor. 
 - - - 
 Another well-developed idea that is prophesied throughout the movement is a civil war in the church in order to purify it for the end 
 times.  
 Ytterligare en välutvecklad idé som är profeterad genom hela rörelsen är ett inbördeskrig i kyrkan för att rena den inför ändetiden. 
 
 The videos and related books have introduced an entire vocabulary based on spiritual warfare. Some of the terms are familiar but 
 they take on new meaning in this context, and are concepts that would have been unthinkable in most conservative evangelical 
 denominations thirty years ago. There are different levels of spiritual warfare including ground level, occult level, and strategic level. 
 There are names and categories for the territorial spirits. Strategic level territorial warfare is the encounter of demons whose power 
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 controls entire cities or cultures. The enemy to be bound is the demonic stronghold or strongman. Spiritual mapping is the scouting and 
 detailed mapping of the territory to document the sources of demons and generational curses. This exercise is conducted on foot, block 
 by block, through communities. Gates and portals through which demons gain access are of particular significance. The participants are 
 anointed by God for different assignments such as Watchmen and Intercessors, and the ability to see the location of demons. The 
 outpouring of these spiritual gifts or powers provides the recipient with the tools used to accomplish the mission of conquest. 
 Videorna och relaterade böcker har introducerat ett helt ordförråd baserat på andlig krigföring. Några av termerna är bekanta, men 
 de antar på sig en ny innebörd i detta sammanhang, och är begrepp som skulle ha varit otänkbara i de flesta konservativa evangeliska 
 samfund för trettio år sedan. Det finns olika nivåer av andlig krigföring vilka inkluderar marknivå, ockult nivå och strategisk nivå. Det 
 finns namn och kategorier för de territoriella andarna. Strategisk nivå för territoriell krigföring är konfrontationen med demoner vars 
 makt styr hela städer eller kulturer. Fienden som ska bindas är det demoniska fästet eller starke man. Andlig kartläggning är 
 rekognosering och detaljerad kartläggning av området för att dokumentera källorna till demoner och generationsförbannelser. Detta 
 utförande sker till fots, kvarter för kvarter, genom samhällen. Grindar och portaler genom vilka demoner får tillträde är av särskild 
 betydelse. Deltagarna är smorda av Gud för olika uppdrag som Väktare och förebedjare, och förmågan att se demonernas lokalisering. 
 Utflödet av dessa andliga gåvor eller makter/befogenheter förser mottagaren med de verktyg som används för att fullborda uppdraget 
 att erövra. 
 Vem har inte blivit utsatt för detta?!!  
 Det värsta var att jag verkligen trodde det var Bibliskt – hade bara varit frälst i några år – och det var ju pastorer som ledde det hela!  
 Ja, vad skulle man tro? 
 - - - 
 The "Transformations" are a series of videos and DVDs produced by The Sentinel Group, the media arm of the New Apostolic 
 Reformation. The videos are marketed and presented through churches and ministries as documentaries despite the fictional nature 
 and inaccurate material in the productions. The first video featuring Thomas Muthee was produced in 1999. Since its debut there have 
 been eight more videos in the series. 
 “Transformations” ("Förvandlingar") är en serie av videor och DVDn producerade av The Sentinel Group (”Vaktpost Gruppen), Nya 
 Apostoliska Reformationen Mediagren. Filmerna marknadsförs och presenteras genom kyrkor och ministerier som dokumentärer 
 trots den fiktiva karaktären och det felaktiga materialet i produktionerna. Den första videon med Thomas Muthee producerades 
 1999. Sedan dess debut har det blivit åtta fler videor i serien. 
 
 The Significance of Muthee's Anointing of Sarah Palin 
 Below: internationally-celebrated witch-fighter, star of "Transformations" brand, East Africa Spiritual Warfare Network Director Thomas 
 Muthee, along with Wasilla Assembly of God head Pastor Ed Kalnins and Crossroads Community Church pastor Phil Markwardt, anoints 
 and blesses Sarah Palin, as a political leader, on October 16, 2005. Little more than a year later, in November 2006, Palin was elected 
 governor of Alaska. 
 Widely distributed video from a Wasilla Assembly of God service in 2005 shows the anointing ceremony of  
 Sarah Palin by Thomas Muthee. At that time Muthee had already made his name as a star of the Transformations movies, including
 Transformations I and "The Quickening," and had been propelled by his Transformations fame into major leadership positions in both 
 the U.S. and Africa. Palin also knew of Thomas Muthee's fame and purpose since, according to an Associated Press article, she had 
 viewed the video long prior to her anointing ceremony.  
 Before Palin is called forward for her anointing by Muthee and the other two pastors, Ed Kalnins, and Phil Markwardt, Muthee refers to 
 her by name and then says, 
  "When we talk about transformation of a community,  
  we are talking about God invading seven areas of society." 
 Muthee then repeats this again, 
  "When we talk about transformation of a community, it is where we seek  
  God's Kingdom and infiltrate and influence seven areas of our society." 
 Muthee goes on to discuss the seven "Kingdoms" or areas. He includes spiritual, economic, political, education, media, and then politics 
 again. While Muthee jumbles the categories a bit in this introduction to Palin's anointing, he is clearly referring to the seven 
 "Kingdoms" or mountains of the New Apostolic Reformation's "Seven Mountain Strategy" for taking control of American society and 
 government. (link to the official video on the Seven Mountains Strategy.) 
 Betydelsen av Muthees smörjelse av Sarah Palin 
 Nedan: internationellt hyllade häx-kämpen, stjärnan i "Transformations" varumärke, East Africa Spiritual Warfare Network (Östafrikas 
 Andliga Krigförinsnätverk) Direktör Thomas Muthee, tillsammans med Wasilla Assembly of God huvudpastor Ed Kalnins och Crossroads 
 Community Church pastor Phil Markwardt, smörjer och välsignar Sarah Palin, som en politisk ledare, den 16 oktober 2005. Lite mer än 
 ett år senare, i november 2006, valdes Palin till  guvernör i Alaska. 
 Den vitt spridda videon från en Wasilla Assembly of God gudstjänst 2005 visar smörjelsenceremonin av Sarah Palin av Thomas Muthee. 
 Vid den tiden hade Muthee redan gjort sig ett namn som en stjärna i Transformationsfilmerna, däribland Transformations I och ”The 
 Quickening” ("Påskyndandet"), och hade drivits fram genom hans Transformations-berömmelse till större ledande positioner i både USA 
 och Afrika. Palin kände också till Thomas Muthees berömmelse och syfte eftersom, enligt en  Associated Press artikel, så hade hon sett 
 videon långt före sin smörjelseceremoni. 
 Innan Palin kallas fram för henne smörjelse av Muthee och de andra två pastorerna, Ed Kalnins, och Phil Markwardt, hänvisar Muthee 
 till henne vid namn och säger sedan, 
  "När vi pratar om transformation/förvandling av ett samhälle,  

  så vi talar om att Gud invaderar sju områden i samhället."  = Sju Berg! 
 Muthee upprepar sedan detta igen, 
  "När vi pratar om transformation/förvandling av ett samhälle, så  är det där vi söker  

  Guds Rike och infiltrerar och påverkar sju områden inom vårt samhälle." = Sju Berg! 

 Muthee fortsätter med att diskutera de sju "Kungariken" eller områden. Han inkluderar andlighet, ekonomi, politik, utbildning, media 
 och sedan politiken igen. Medan Muthee rör ihop kategorierna lite i denna introduktion till Palins smörjelse, så hänvisar han helt klart 
 till de sju "Kungariken" eller bergen i Nya Apostoliska Reformationens "Seven Mountain Strategy " (Sju Berg Strategi”) för att ta 
 kontroll över det Amerikanska samhället och regeringen.  
 (länk till den officiella videon om Sju Berg Strategi.) 
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http://www.freecdtracts.com/video22.htm
http://www.freecdtracts.com/video22.htm
http://www.talk2action.org/story/2008/9/24/13112/0816
http://news.yahoo.com/s/ap/20081011/ap_on_el_pr/palin_church_and_state
http://www.youtube.com/results?search_query=seven+mountain+strategy&search_type=&aq=f
http://www.talk2action.org/story/2008/9/24/13112/0816
http://news.yahoo.com/s/ap/20081011/ap_on_el_pr/palin_church_and_state
http://www.youtube.com/results?search_query=seven+mountain+strategy&search_type=&aq=f


NAR = New Apostolic Reformation, Som förr kallades NOLR = New Order of Latter Rain... 

Vet ni om att NOLR/NAR: 

“provides a “Spiritual Covering” through Wagner’s Int’l Coalition of Apostles (ICA) to 1000s of churches and their duped leaders”?  

"Ger en "andlig täckning" genom Wagners Internationella Koalition av Apostlarna (ICA) till 1000-tals kyrkor och deras duperade ledare"? 

http://truthspeaker.wordpress.com/2009/01/28/encountering-nolr-new-order-of-latter-rain-sidewalk-dream-interpreters/  

 

NAR DVD-serien är lång men innehåller oerhört viktig information om just NAR, Peter Wagner och hans ”Profet-team”. 

Här får man se och höra vad de undervisar och står för – utombibliska doktriner! 

De tar också upp hur utspritt NAR är – rakt in i ”globala bönenätverk”...som t.ex. Hans Marklund står i spetsen för i Sverige...  

 Ja detta kommer från Profetrörelsen NOLR/NAR/ICA – alias Peter Wagner! 

 - - - 
 In World Christian Trends, the Third Wave is explained and categorized as follows: a First wave, classical Pentecostals; a Second Wave, 
 Charismatics outside of Pentecostalism; and a Third Wave, Independents outside of both the second and third waves. The authors 
 describe the Third Wave with this statement. 
  "By the 1990s the Third Wave has thus within its own sphere completely swept aside,  
  ignored, and replaced the entire historic nomenclature of twentieth century denominationalism." 
 The term Neocharismatics is used in this volume to describe a combination of Third Wavers, Independents, Post-Denominationalists, 
 and Neo-Apostolics. This category claims 295,405,240 members worldwide, which does not include those who identify as Pentecostal or 
 Charismatic.  
 I World Christian Trends (Kristna Världstrender), förklaras och kategoriseras den Tredje Vågen på följande sätt: En Första Våg, klassisk 
 pingströrelse; en Andra Våg, Karismatiker utanför pingströrelsen; och en Tredje Våg, Independents (Oberoende) utanför både den Andra 
 och Tredje Vågen. Författarna beskriver tredje vågen med detta uttalande. 
  "Vid 1990-talet har alltså den Tredje Vågen inom dess egen sfär helt sopat undan,  
  ignorerat, och ersatt hela historiska nomenklaturen för nittonhundratalets kyrkosamfundister." 
 Termen Neokarismatisk används i denna volym för att beskriva en kombination av Tredje Vågare, Independents (Oberoende), Post-
 Denomination och Neo-Apostolisk. Denna kategori gör anspråk på 295.405.240 medlemmar världen över, vilket inte inkluderar de som 
 identifierar sig som Pingströrelse eller Karismatisk. 
 (Länk till boken: http://books.google.com/books/about/World_Christian_trends_AD_30_AD_2200.html?id=IMRsJ1gnIYkC - World Christian Trends) 

 - - - 
 The New Apostolic Reformation is a subset of the Neocharismatic Renewal Group category above which has over 295 million adherents. 
 However, the New Apostolic Reformation is increasingly drawing from other denominations. 
 Den Nya Apostoliska Reformationen är en delmängd av Neokarismatisk Förnyelsegrupp-kategorin ovan som har över 295 miljoner 
 anhängare. Men den Nya Apostoliska Reformationen dra allt mer från andra samfund. 
 
 

 

 

För ytterligare information om Transformations Video och NARs utbredande se DVD-serien:  http://www.deceptioninthechurch.com/nardvd.html  

The New Apostolic Reformation - What is it and where is it going?   Den Nya Apostoliska Reformationen - Vad är det och vart är det på väg? 

 

Jag har nämnt om detta förut, men det tål att upprepas: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alternet.org/news/145796/  - Heads Up: Prayer Warriors and Sarah Palin Are Organizing Spiritual 

Warfare to Take Over America  -   AlterNet / By Bill Berkowitz 

The New Apostolic Reformation, the largest religious movement you've never heard of, aims to take control of communities through  

'prayer warriors.'  

Var på Alerten: Bönekrigare och Sarah Palin anordnar Andlig Krigföring för att Ta Över Amerika  

 Den Nya Apostoliska Reformationen, den största religiösa rörelse som du aldrig har hört talas om, ämnar ta kontroll över samhällen genom 

"bönekrigare." 

 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Xges7mFi6iY  -  Sarah Palin's Seven Mountains   Sarah Palins Sju Berg  

YouTube - Engelska! 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SLUT UTDRAG FRÅN Nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR  >>  
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http://truthspeaker.wordpress.com/2009/01/28/encountering-nolr-new-order-of-latter-rain-sidewalk-dream-interpreters/
http://books.google.com/books/about/World_Christian_trends_AD_30_AD_2200.html?id=IMRsJ1gnIYkC
http://www.deceptioninthechurch.com/nardvd.html
http://www.alternet.org/news/145796/
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Xges7mFi6iY
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html


Fann den här artikeln när jag googlade lite i september...   

http://studygrowknowblog.com/2015/08/26/heresies-overtaking-churches-today-pt-2/ - Heresies Overtaking Churches Today,  

Pt 2 | Study – Grow – Know 

 - - -  

 People who are part of the NAR believe that if they can simply manage to change the world for God, Jesus will then be able  

 to rule the world through Christians as a body. This belief goes against what the Bible teaches. The NAR is also known as 

 the “apostolic-prophetic movement.” The goal is simple. 

                The people who are part of this burgeoning movement follow present-day apostles and prophets who claim to 

                govern the church and give new divine revelation that is needed to set up God’s kingdom on earth. 

 - - -  

 Now of course, it also needs to be understood that those who believe that the office of “apostle” has been restored would also argue 

 that the authority the original apostles had is also held by these new apostles of today. In essence, what we are dealing with is a brand 

 new sense of Christian Imperialism that appears innocent to most people because these people argue that Christians need to “take 

 back America” for God. 

 

 This is the new rallying cry and we’re hearing many leaders within Christendom shouting it from the rooftops. People like Franklin 

 Graham, the son of evangelist, Billy Graham, and many others (including politicians like Donald Trump) are calling for Christians to  

 join together to take back America. 

  Irrläror Tar över Dagens Kyrkor,  Del 2 | Studera – Väx – Vet 

  - - - 

  Människor som är en del av NAR tror att om de bara kan hantera att förändra världen för Gud, så kommer Jesus 

  sedan att kunna styra världen genom de Kristna som en kropp. Denna tro strider mot vad Bibeln lär. NAR är även 

  känd som den "apostolisk-profetiska rörelsen". Målet  är enkelt. 

                 De människor som är en del av denna spirande rörelse följer dagens apostlar och profeter som påstår sig                 

                 styra kyrkan och ge ny gudomlig uppenbarelse som behövs för att upprätta Guds rike på jorden. 

  - - - 

  Naturligtvis måste det nu också förstås att de som tror att ämbetet för "apostel" har återställts, skulle också hävda 

  att den auktoritet som de ursprungliga apostlarna hade också innehas av dessa nya apostlar i dag. Vad vi i princip har 

  att göra med är en helt ny betydelse av Kristen imperialism som verkar oskyldigt för de flesta människor eftersom 

  dessa människor hävdar att de Kristna måste "ta tillbaka Amerika" för Gud. 

 

  Detta är det nya stridsropet och vi hör många ledare inom Kristenheten som ropar ut det från hustaken. Människor 

  som Franklin Graham, son till evangelist, Billy Graham, och många andra (inklusive politiker som Donald Trump) 

  kallar på Kristna att gå samman för att ta tillbaka Amerika. 

Intressant!! 

 

Här finns ytterligare artiklar om de kristna ledarnas ”handpåläggning” och bön för Donald Trump…  

Dessa är också intressanta – men jag kommenterar inte dessa artiklar...  

De är värda att läsas för dig som kan engelska! 

 
http://www.christianpost.com/news/trumps-meeting-with-prosperity-preachers-is-outreach-to-heretics-russell-moore-says-146574/ 

Trump's Meeting With Prosperity Preachers Is Outreach to Heretics, Russell Moore Says 

 Russell Moore säger att Trumps möte med Framgångspredikanter Är Att Nå Ut till Kättare 

 

http://www.christianpost.com/news/david-jeremiah-says-he-met-with-donald-trump-because-he-cares-deeply-about-standing-up-for-christian-values-146913/  

David Jeremiah Says He Met With Donald Trump Because He 'Cares Deeply About Standing Up for Christian Values' 

 David Jeremiah Säger Att Han Träffade Donald Trump Eftersom Han ’Bryr Dig Djupt Om Att Stå Upp för Kristna Värderingar’ 

 

 

Låt mig passa på att klargöra en sak: 

Att som kristen individ eller som kristen ledare uttala sig i politiska frågor är självklart OK... likaså att engagera sig 

politiskt för att kämpa för att upprätthålla Bibliska värderingar i samhället... 

Men... det är något helt annat att ”profetera” ut ett politiskt budskap för att manipulera kristna väljare!   
 2 Mosebok 20:7 passar bra i detta sammanhang:  

  Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn,  

  ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. (Svenska Folkbibeln) 

http://studygrowknowblog.com/2015/08/26/heresies-overtaking-churches-today-pt-2/
http://www.apologeticsindex.org/2977-new-apostolic-reformation-overview
http://www.apologeticsindex.org/2977-new-apostolic-reformation-overview
http://www.christianpost.com/news/trumps-meeting-with-prosperity-preachers-is-outreach-to-heretics-russell-moore-says-146574/
http://www.christianpost.com/news/david-jeremiah-says-he-met-with-donald-trump-because-he-cares-deeply-about-standing-up-for-christian-values-146913/


Angående Kenneth Copeland som det nämndes om i början av detta nyhetsbrev... 

Att han är bland de främsta ledarna inom Trosrörelsen är väl ingen tvekan om...  

Här ser vi att han medverkar på konferens hos kanadensiske NARianen John Arnott! 

 

John Arnott hade i höst en ”Catch The Fire Conference 2015” (”Fånga Elden Konferens 2015”) där han bjudit in 

Kenneth Copeland som talare: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B_tgTQkuXO0   

Catch The Fire Conference 2015 - Kenneth Copeland (Session G)   

25 September 2015 – YouTube 

 

 

 

   

Three hours with pope Francis...  

… But the highlight was to actually meet Kenneth Copeland – so 

we met him there in Rome… 

 Tre timmar med påven Francis ... 

 ... Men höjdpunkten var att faktiskt träffa Kenneth 

 Copeland – så vi träffade honom i Rom...  

 

 

   

 

 

 

 

 

Som ni kan se här nedan så var det inte bara Kenneth Copeland som var talare...  

Även Reinhard Bonnke var där... bland flera andra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B_tgTQkuXO0


Att bli inbjuden till en konferens kan väl verka ”oskyldigt”... MEN... denne John Arnott är INTE ”oskyldig”! 

Vi vet att han är bland ledarna för att sprida ”NARianernas väckelse”... 

 

Det var i Arnotts kyrka som den s.k. Torontovälsignelsen, som kallades för ”1:a vågen”, hade sin start 1994 med  

Rodney Howard-Browne i spetsen för att ”förmedla” den s.k. ”heliga skrattsmörjelsen” (Holy Laughter Anointing): 

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Torontov%C3%A4lsignelsen     /     https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_Blessing  

 

Den andra ”väckelsen” eller ”2:a vågen” skedde i Pensacola, Florida 1995 och kallades Brownsvilleväckelsen, där 

evangelisten Steve Hill var ”förmedlare” av det s.k. ”Pensacola utflödet” (Pensacola OUtpouring):   

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Brownsvillev%C3%A4ckelsen  

 

Den tredje ”väckelsen” eller ”3:e vågen” tog plats i Lakeland, Florida 2008 och kallades Lakelandväckelsen – med 

Todd Bentley som huvudperson att ”förmedla” vad de kallade ”Impartation (tilldelning/förmedling) av smörjelse” (The 

Impartation Of The Anointing) av den s.k. ”Lakeland Outpouring” (Lakeland Utgjutelsen):  

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Lakelandv%C3%A4ckelsen  

 

John Arnott stod på scenen under ”3:e Vågen” och bad och ”profeterade” över Todd Bentley och bejakade denna 

”Lakelandväckelse” i den s.k. Apostoliska och Profetiska Commissioning” (”bemyndigande/utrustande”). 

Att han är involverad inom NAR kan väl inte bli mer TYDLIGT än så här...?!? 

Detta profeterande skedde av de FRÄMSTA NARian apostlarna & profeterna! 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=-A05WQYi7aQ  

   

                          John Arnott ”profeterar”! 

                 

                                      

                    Han är en av alla de självutnämnda  

        apostlar och profeter... 

    

 

 

 

 

      

Här är alla avsnitten på ”Todd Bentleys Apostoliska och Profetiska Commissioning” (”bemyndigande/utrustande”): 
 http://www.youtube.com/watch?v=pqaoskr5wlc    – Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 1/4
 http://www.youtube.com/watch?v=iVcXMkSrHEQ  – Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 2/4 
 http://www.youtube.com/watch?v=QBnnpiV1nlo  – Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 3/4 

                                Varning: här ovan kan man se Stacey Campbell väsa som en orm – otäckt! 
 http://www.youtube.com/watch?v=VE9IvUsq8Ws – Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 4/4    
 

JA, DET ÄR FAKTISKT PATETISKT ATT HÖRA ALLT SOM DE “PROKLAMERAR” OM, ÖVER OCH TILL TODD…  

Speciellt med ”facit i handen” när det bevisats att Todd Bentley just då levde som en avfälling och höll på med 

äktenskapsbrott och dryckenskap! 

 

Detta mina vänner är INTE ”oskyldigt”... och Kenneth Copeland är lika lite ”oskyldig”... man gör sig inte delaktig i 

sådana här konferenser OM man inte bejakar detta – bl.a. NARianernas villoläror med dess 7 Bergen Strategi!  
(Såvida det inte är för att konfrontera och tillrättavisa sammanhanget... men så var inte fallet här!) 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Torontov%C3%A4lsignelsen
https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_Blessing
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brownsvillev%C3%A4ckelsen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lakelandv%C3%A4ckelsen
https://www.youtube.com/watch?v=-A05WQYi7aQ
http://www.youtube.com/watch?v=pqaoskr5wlc
http://www.youtube.com/watch?v=iVcXMkSrHEQ
http://www.youtube.com/watch?v=QBnnpiV1nlo
http://www.youtube.com/watch?v=VE9IvUsq8Ws


 

Så vad vill jag egentligen med detta nyhetsbrev? 

Jo, göra er uppmärksamma på att NARianerna än en gång försöker komma upp på det politiska berget i USA... 

Denna gång VERKAR det vara genom Donald Trump...! ..?? 

 

Men jag vill också uppmana er att titta på det politiska läget i Sverige! 

Se hur de ”kristna ledarna” agerar... se vilken ”agenda” de driver... har de influerats av 7 Bergen Strategin, tro...?!!?! 

 

Ta reda på om de är involverade i NAR och dess svenska ”Sverigebönen”... 

NEJ – det är inget jag påstår!  

Men det är värt att vara ”vaken” och se till att INGEN BEDRAR OSS! 

Dessa NARianer har en förmåga att vilja framträda och avslöjar tids nog själva VILKA de är och VART de tillhör! 

Så det är värt att hålla ögon och öron öppna... 

 

För... som Ohlins (www.elvorochjanne.se) så rätt påpekar så finns det ”en annan jesus” – ”en annan ande”... 

Än en gång kom deras artiklar i ”perfect timing”! 

Du som ännu inte läst dessa – gör det för att få klarhet i mycket av dagens villoläror!  

En annan ande - Del 2 ger insikt i Trosrörelsen och dess ”väckelser” och falska förkunnare!  

Men läs dem i följd så får du bättre sammanhållning... 

 

 Varning för villfarelse !!!!  

 - En annan Jesus Del 1 /  Del 2 /   En annan ande Del 1 /  Del 2 / Alla vägar går mot Rom? >> / Lyssna till din Fader >>  

Kolla igenom studierna ovan, man måste ju bara hålla med Mike Gendron. Han tror att vilddjurets bild vi blir 
tvungna att tillbe kan vara Eucharist Christ >> (Katolske Jesus)  

 

Låt oss enbart hålla oss till Bibelns Sanne Jesus Kristus och Guds Helige Ande! 

 

Jag lånar ord från en artikel jag nyligen läste:  

 Så här uppfattar jag i alla fall situationen, utan att göra anspråk på att ha rätt i allt. 

 

Men jag är... 

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 ”bönerörelser” & ”bönekonferenser” 

som bejakar ”andlig kartläggning & krigföring”... ekumenik med RKK...  och som förmedlar 7 Bergen strategier! 

 

http://www.elvorochjanne.se/
http://www.truereformation.net/2015/10/16/en-annan-jesus-del-1/
http://www.truereformation.net/2015/10/17/en-annan-jesus-del-2-den-eukaristiske-kristus/
http://www.truereformation.net/2015/10/18/en-annan-ande-del-1/
http://www.truereformation.net/2015/10/19/en-annan-ande-del-2/
http://www.truereformation.net/2015/10/21/alla-vagar-leder-till-rom/
http://www.truereformation.net/2015/10/29/lyssna-till-din-fader/
http://www.elvorochjanne.se/mp3%20PROFETISKT/eucharisten%20vi%20tvingas%20tillbedja.MP3

