Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev - April 2014
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... NAR-profetior för 2014 - DEL 7
(Marketplace Movement... 7 Mountains...)

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!
Jag tycks inte komma ifrån NAR... mer och mer dyker upp som känns så viktigt att avslöja och varna för!
Inför varje nyår profeterar NAR-apostlarna och NAR-profeterna ”vad som skall ske”... lika så inför detta år...
Här kommer ett axplock av ”NAR-profetior för 2014”:
Ber än en gång om ursäkt för min SvEngelska översättning... därför finns den engelska texten kvar – för de som kan engelska!

Vi börjar med Bill Hamon som här gjorde att jag upptäckte ännu en ”rörelse” = "Saints Movement" ”Helgonrörelsen”
Bill Hamon Prophesies Second Phase of God's 'Prophetic Breath'
Bill Hamon profeterar Andra Etappen av Guds ‘Profetiska Andetag’
http://www.charismamag.com/blogs/prophetic-insight/19657-bill-hamon-prophesies-second-phase-of-god-s-prophetic-breath
Bishop Hamon : 2014 Word of the Lord from CIMN-TV on Vimeo.
Biskop Hamon: 2014 Herrens Ord från CIMN-TV på Vimeo.
Bishop Bill Hamon, founder of Christian International, delivers a prophetic word for 2014.
Find out what the Lord put on the prophetic pioneer's heart for what many are calling the Year of the Open Door.
Biskop Bill Hamon, grundare av Christian International levererar ett profetiskt ord för 2014.
Ta reda på vad Herren lade på det profetiska pionjärs-hjärtat för vad många kallar Året för den Öppna Dörren.

“PREPARING THE WAY – EQUIPPING THE SAINTS”
"BEREDER VÄGEN – UTRUSTAR DE HELIGA"

Ca 01:01:00 in i filmen:
Number 17: Christian International is called forth to start the prophetic and apostolic saints in the Seven Mountains.
--We are in a transition phase – Christian International is...
We are called to begin to train and equip people in all the Seven Mountains of... that we are talking about.
Business, Government, Education... you know right down the line... ...new phase... new generation of prophetic...
bring the prophetic to a new level... And God is sending new refreshing and anointing on His prophetic people to fulfill
His end-time purpose in the 3rd and final Church Reformations.
--How many know we have a "Saints Movement"?
Come on, do you remember it was birthed here and Cindy Jacob, Chuck Pierce and Dutch Sheets and Lou Engle… I think
were all here, several of them were all here. And everybody witnessed to it.
And 2014 Saints are to begin manifest the supernatural more than ever before. Amen!

Nummer 17: Christian International kallas ut för att starta de profetiska och apostoliska helgonen i Sju Bergen.
--Vi befinner oss i en övergångsfas – Christian International är det...
Vi är kallade att börja träna och utrusta människor i alla de Sju Bergen i ... som vi talar om.
Företag, Regering, Utbildning... ni vet hela raden ... ... ny fas ... ny generation av profetiskt...
föra det profetiska till en ny nivå ... Och Gud sänder ny vederkvickelse och smörjelse på Hans profetiska folk för
att uppfylla Hans sista tidens ändamål i det 3:e och slutliga kyrkoreformationerna.
--Hur många vet att vi har en "Saints Movement"? (”Helgonrörelsen”)
Kom igen, minns ni att det föddes här och Cindy Jacob, Chuck Pierce och Dutch Sheets och Lou Engle... jag tror
alla var här, flera av dem var här. Och alla bevittnade det.
Och 2014 kommer Helgon att börja manifestera det övernaturliga mer än någonsin tidigare. Amen!

Bill Hamon håller tydligen fortfarande fast vid sin “Saints Movement” som han “profeterat” om i åratal:
http://www.elijahlist.com/words/display_word/6195
Bill Hamon: The Beginning of the Third and Final Apostolic Reformation
The Lord Jesus has revealed by His Spirit some insight and application concerning His timely purpose being
activated in 2008. I have been prophesying for 10 years that a "Saints Movement" is coming to the Body of
Christ. The Saints Movement is a time when the saints, believers in Jesus Christ, recognize and act on the
understanding that Christ has empowered and commissioned each of them to be the Church 24/7 -manifesting the Kingdom of God wherever they live and work. Every believer has the ability to manifest the
supernatural in a miraculous way, and every saint is called to demonstrate the Gospel of the Kingdom (not just
the Gospel of salvation) in their sphere of influence. (KJ = 7 Spheres = 7 Mountains!)
In my book, The Day of the Saints, I prophesied what would be many of the truths and ministries of the Saints
Movement. Some of these include: every saint manifesting the supernatural; ministers in the marketplace (KJ =
7 Mountains!) and in all arenas of society; saints becoming the Church 24/7; and people of all ages becoming
activated as ministers for Christ. In the last several years, we have seen these things happening in the Body of
Christ, such as through the increased emphasis of signs, wonders and miracles and of ministry in the
marketplace (sometimes called the "Faith at Work" Movement or other similar terms). (KJ = Faith at Work = 7
Mountains!)

Bill Hamon: Början av den Tredje och Slutliga Apostoliska Reformationen
Herren Jesus har uppenbarat genom sin Ande några insikter och tillämplingar angående Hans lägliga ändamål
som aktiverades 2008 . Jag har profeterat i 10 år att en "Saints Movement" (”Helgonrörelse”) kommer till Kristi
kropp. Helgonrörelsen är en tid då helgonen, troende på Jesus Kristus, erkänner och agerar på förståelsen att
Kristus har bemyndigat och gett fullmakt/uppdrag till var och en av dem att vara Kyrkan 24/7 -- manifestera
Guds Rike oavsett varhelst de bor och arbetar. Varje troende har förmågan att manifestera det övernaturliga på
ett mirakulöst sätt, och alla helgon är kallade att demonstrera Kungarikets Evangelium (inte bara frälsningens
Evangelium) i deras sfär av inflytande. (KJ = 7 Sfärer = 7 Bergen!)
I min bok, Helgonens Dag, profeterade jag vad som skulle vara många av de sanningar och ministries/tjänster i
Helgonrörelsen. Några av dessa inkluderar: varje helgon manifesterar det övernaturliga, ministrar på
marknadsplatsen (KJ = 7 Bergen!) och på alla arenor i samhället, helgon blir Kyrkan 24/7; och människor i alla
åldrar blir aktiverade som ministrar för Kristus. Under de senaste åren har vi sett dessa saker hända i Kristi kropp,
såsom genom den ökade betoningen av tecken, under och mirakel och av ministry på marknadsplatsen (som
ibland kallas ”Faith at Work” Rörelsen ("Tro på Arbetsplatsen") eller andra liknande uttryck).
KJ = Tro på Arbetsplatsen = 7 Bergen! Se Nyhetsbrev från 2011:
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>

Bilagor till detta nyhetsbrev finns här: >>

Behöver jag ens kommentera?!!?
Helgonrörelse, 24/7... och 7 Bergen-rörelsen... allt för att ”inta samhället”...
Det låter och verkar så ”lovande”, men när de följer världsliga tillvägagångssätt & strukturer så blir det FEL & obibliskt!
Skrev om 24/7 förra året – Todd Bentley = NARian – DEL 5 >> Bilagor till detta nyhetsbrev finns här: >>

Charisma Magazine skrev den 14 februari att Bob Jones avlidit och upphöjde honom till skyarna...
http://www.charismamag.com/life/culture/19795-prophet-bob-jones-passes-away
Prophet Bob Jones Passes Away
According to Jones’ website, when he was only 7 years old and walking on a dirt road in Arkansas, the archangel
Gabriel appeared to him on a white horse and blew a double silver trumpet in his face.
“[Gabriel] then threw an old bull skin mantle at Bob’s feet. Although fearful at the time he ran, however, many years
later he returned to pick up that old mantle which is that of a Seer Prophet.
Bob Jones is known as a contemporary prophet with a great love for the Lord Jesus and His truth. His prophecies have
spanned over four decades as the Lord has enabled him to foretell earthquakes, tidal waves, comets, and weather
patterns. Like Daniel who functioned at an incredible level, Bob has often told leaders their dreams and experiences,
as well as the interpretation,” his bio reads.
“After his death experience in 1975," the bio continues, "God sent him back to minister to church leadership and reach
the multitudes with His love, truth and equipping the saints with understanding of the spiritual gifts.
God promised Bob that he would see the beginning of one billion souls coming into the kingdom in one great wave of
the end time harvest. Bob moves with a clear revelatory gifting, accompanied by gifts of healing and miracles.”

Profeten Bob Jones har avlidit
Enligt Jones hemsida, när han bara var 7 år gammal och vandrade på en grusväg i Arkansas, så uppenbarade sig
ärkeängeln Gabriel för honom på en vit häst och blåste med en dubbelsilverad (??) trumpet i hans ansikte.
"[Gabriel] kastade sedan en gammal tjurhuds mantel på Bobs fötter. Fastän rädd vid den tiden så sprang han,
dock många år senare återvände han för att plocka upp den gamla mantel som är det av en Siare Profet.
Bob Jones är känd som en modern profet med en stor kärlek till Herren Jesus och Hans sanning. Hans profetior
har sträckt sig över fyra decennier där Herren har gjort det möjligt för honom att förutsäga jordbävningar,
flodvågor, kometer och vädermönster. Liksom Daniel som fungerade på en otrolig nivå, så har Bob ofta berättat
för ledare om deras drömmar och erfarenheter, såväl som tolkningen”, kan man läsa i hans biografi.
"Efter hans dödsupplevelse 1975”, fortsätter biografin, "så sände Gud honom tillbaka till att ministrera (betjäna)
till kyrkoledarskap och nå folkmassor med Hans kärlek, sanning och utrusta de heliga med förståelse för de
andliga gåvorna.
Gud lovade Bob att han skulle få se början på en miljard själar som kommer in i riket på en stor våg i ändetidens
skörd. Bob rör sig med en tydlig avslöjande gåva, åtföljt av gåvor av helande och mirakler”.
EN SJÄLVUTNÄMND SIARE PROFET!!! DETTA HÄMTADES FRÅN HANS EGEN HEMSIDA...
Ja, Charisma Magazine är NAR-förmedlare…
Så det är klart att de inte skriver att Bob Jones var en ÄKTA FALSK PROFET!!!!
Det är tragiskt att denna man gick i graven utan att ha omvänt sig från dessa villoläror... jag har i alla fall inte hört
eller läst annat... och därmed fortsätter han att förleda naiva karismatiker till obibliska läror efter sin död!
Om han haft äkta ”kärlek till Herren Jesus och Hans sanning” så skulle han omvänt sig och varnat för länge sen!
I samma nyhetsbrev hade de ännu en artikel där flertalet NARianer uttalar sig om den bortgånge Bob Jones...
http://www.charismanews.com/us/42799-mike-bickle-bill-johnson-join-spiritual-leaders-in-honoring-the-late-prophet-bob-jones

Mike Bickle, Bill Johnson Join Spiritual Leaders in Honoring the Late Prophet Bob Jones
2:00PM EST 2/14/2014 Jennifer LeClaire

Mike Bickle
Bob Jones has gone home to be with the Lord after more than four decades of prophetic ministry. Spiritual leaders from
various camps in the body of Christ are mourning his loss and praying for his family. Here are a few of the early reactions
to Jones' passing:
"I am deeply indebted to Bob Jones for how the Lord used him in my early ministry. I loved him more than he ever knew
and often told my friends stories about him," says Mike Bickle, director of International House of Prayer in Kansas City.

"I am very sad for Bonnie and his son, Wayne, and for so many of us to hear of his departure, but I am so happy for him. I
remember Bob as a man who loved people deeply and served them tirelessly for so many years. Bob was well-known for
his remarkable love for Jesus and His Word—he devoured the Bible for 40 years."
"Bob passed away at 6:22 this morning, peacefully and smiling," says Rick Joyner, founder and executive director of
MorningStar Ministries. "Bob was known around the world for his prophetic gift, but he was also the greatest lover of
God and people that I ever knew. It seems fitting that he would pass on a day that celebrates love."
“Our wonderful friend and prophet Bob Jones went home to be with Jesus today, his first love, on Valentines a Day,”
tweeted Bill Johnson, founder of Bethel Church.
'Bob Jones said, ‘I don't see anything prophetically after 94'. So either Jesus is returning then or I'm going home then.’
Rest in Peace Bob,” tweeted Robby Dawkins of Vineyard Church of Aurora, Ill.
“Just heard that the prophetic voice of Bob Jones is for heavens ears only. That man prophesied to me in my 20's that I
would sing,” tweeted singer Rita Springer.
“Just heard that Bob Jones passed into glory today. He was a grandfather prophet to me, the movement and many. He
will be missed,” said Matt Lockett, director of Bound4LIFE.
Mike Bickle, Bill Johnson Förenar sig med Andliga Ledare i att Hedra den Avlidne Profeten Bob Jones
Bob Jones har gått hem för att vara med Herren efter mer än fyra årtionden av profetisk tjänst. Andliga ledare från olika
läger i Kristi kropp sörjer sin förlust och ber för hans familj. Här är några av de första reaktionerna på Jones bortgång:
"Jag är djupt skuldsatt till Bob Jones för hur Herren använde honom i min tidiga ministry/tjänst. Jag älskade honom mer
än han någonsin visste om och berättade ofta historier om honom för mina vänner," säger Mike Bickle, chef för International
House of Prayer i Kansas City. "Jag är mycket ledsen för Bonnie och hans son, Wayne, och för så många av oss att höra
om hans bortgång, men jag är så glad för honom. Jag minns Bob som en man som älskade människor djupt och tjänade dem
outtröttligt under så många år. Bob var välkänd för sin enastående kärlek till Jesus och Hans Ord – han slukade Bibeln i 40 år".
"Bob avled vid 06:22 i morse, fredligt och leende, "säger Rick Joyner, grundare och verkställande direktör av MorningStar
Ministries. "Bob var känd över hela världen för sin profetiska gåva, men han var också den störste Gud- och
människoälskaren som jag någonsin har känt. Det verkar passande att han skulle dö på en dag då man hyllar kärleken."
"Vår underbare vän och profet Bob Jones gick hem för att vara med Jesus i dag, hans första kärlek, på Alla hjärtans Dag,"
twittrade Bill Johnson, grundare av Bethel Church.
"Bob Jones sa: "Jag kan inte se något profetiskt efter 94'. Så antingen återvänder Jesus då eller så går jag hem då. "Vila i frid
Bob, "twittrade Robby Dawkins i Vineyard Church of Aurora, Illinois.
"Hörde precis att Bob Jones profetiska röst är endast för himmelska öron. Den mannen profeterade för mig när jag var i
20-års ålder det som jag skulle sjunga”, twittrade sångerskan Rita Springer.
"Hörde precis att Bob Jones gått in i härligheten idag. Han var en farfar-profet för mig, för rörelsen och för många. Han
kommer att saknas", sade Matt Lockett, direktör för Bound4LIFE.

Han ”slukade Bibeln i 40 år” och fortsatte att förmedla obibliska läror... helt otroligt!
Ja, Charisma Magazine vill tydligen att Bob Jones ”profetior” skall förmedlas vidare – den 26 februari i år hade de
med en av hans ”profetior” från 2006:
http://www.charismamag.com/blogs/prophetic-insight/19855-2006-bob-jones-prophecy-still-stirs-many
2006 Bob Jones Prophecy Still Stirs Many
10:00AM EST 2/25/2014 Bob Jones
I watched the Lord speak to people who were coming there. He asked them only one question: "Did you learn to love?" He's not going to
ask you what you did. If you learn to love, you are going to do what is right. Did you learn to love? He asked them that question and
they said, "Yes, Lord," and He kissed them right on the lips and embraced them, and the double doors of His heart opened and they went
right in.
Some had a lot of angels with them and they would go on in [to heaven]. The angels went too because they had testimonies; they
helped people do things on the earth. Angels have no testimony until they help you do something. We are the ones who will judge
angels by their rewards for what they helped us do. They are more willing to help you do something than you are willing to submit
and let them help you do it.

- - - I looked at that line and looked at their faces and said I would go back for one. I would go back and spend a day on a cross for one.
He said, "I'm not sending you back for that. I'm sending you back to wake up the church because I am going to bring a billion youth to
Myself in one of the greatest waves of all times. I'm going to honor Myself beyond anything that man can imagine. I want you to go
back and touch the church and speak to the church of what I am going to do in these last days." So I told Him I would go back.
--These words were spoken by Bob Jones at a 2006 conference in Albany, Ore. Jones went home to be with the Lord on Feb. 14 after
more than four decades of prophetic ministry. To read more of his prophetic words, go to bobjones.org.

2006 Bob Jones Profetia Vidrör Många Fortfarande

10:00 EST 2014/02/25 Bob Jones

Jag såg Herren tala till människor som kom dit. Han frågade dem bara en fråga: "Lärde du dig att älska?"
Han kommer inte att fråga dig vad du gjorde. Om du lär dig att älska, så kommer du att göra det som är rätt .
Lärde du dig att älska? Han frågade dem den frågan och de sa "Ja, Herre", och Han kysste dem direkt på läpparna
och omfamnade dem, och de dubbla dörrarna till Hans hjärta öppnades och de gick rätt in.
Några hade många änglar med sig och de skulle gå vidare in [till himlen]. Änglarna gick också eftersom de hade
vittnesbörd, de hjälpte människor gör saker på jorden. Änglar har inget vittnesbörd förrän de hjälper dig att
göra något. Vi är de som ska döma änglar med deras belöningar för vad de hjälpte oss att göra. De är mer villiga
att hjälpa dig att göra något än du är villig att underordna dig/ge efter och låta dem hjälpa dig att göra det.
--Jag såg på kön och såg på deras ansikten och sade att jag skulle gå tillbaka för en. Jag skulle gå tillbaka och
tillbringa en dag på ett kors för en. Han sa, "Jag skickar inte tillbaka dig för det. Jag skickar dig tillbaka för att
väcka kyrkan eftersom jag kommer att dra en miljard ungdomar till Mig Själv i en av de största vågorna i alla
tider. Jag ska hedra Mig Själv bortom allt som människan kan tänka sig. Jag vill att du går tillbaka och vidrör
kyrkan och talar till kyrkan om vad jag kommer att göra i dessa sista dagar. "Så jag sa till Honom att jag skulle gå
tillbaka.
--Dessa ord yttrades av Bob Jones vid en konferens i Albany 2006 , Oregon. Jones gick hem för att vara med
Herren den 14 februari efter mer än fyra årtionden av profetisk ministry/tjänst. För att läsa mer om hans
profetiska ord, gå till bobjones.org.
Skulle änglar inte ha något vittnesbörd… förrän de hjälper dig/oss att göra något…!?! Bibelord, tack!
Det låter på Bob Jones som om vi kan prata med änglar och be om deras hjälp till vårt eget tycke... ha dem som våra
”tjänare”... Detta är inte Bibliskt!!! Återkommer om ” Lärde du dig att älska?” längre ner i brevet – se sidan 14.
Änglar är Guds sändebud att förmedla Guds vilja!
Att änglar kan hjälpa och beskydda är en sak... men att de inte har ett vittnesbörd förrän de hjälper oss – är villolära!
Änglar – som fortfarande tjänar Gud – har ett vittnesbörd:
Uppenbarelseboken 22:16
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om detta (verserna 1-15) i församlingarna.
Jag är Davids rot och ättling, och den klara morgonstjärnan.
Reformationsbibeln (andra upplagan 17 mars 2014)
I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches.
I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. King James Bible (KJV)
Uppenbarelseboken 1:1-2
1. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa för sina tjänare vad som snart måste ske.
Och han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes,
2. som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, och allt det han såg.
Reformationsbibeln (andra upplagan 17 mars 2014)
1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass;
and he sent and signified it by his angel unto his servant John:
2 Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw.
King James Version (KJV)

I ovan Bibelvers från Uppenbarelseboken 22, så tolkar jag det som att ”min ängel” skulle vittna om verserna 1-15...
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om detta (verserna 1-15) i församlingarna.

= Vittna om Guds plan – Jesu återkomst...
Att vi ska vara med och döma änglar står skrivet i 1 Kor 6:3, men jag kan inte tro att vi skulle döma dem för ”vad de
hjälpte oss att göra”... som de vore våra tjänare... nej, snarare – tror jag! – att vi ska döma de fallna änglarna...
MEN detta lär vi inte kunna förstå förrän allt blir uppenbarat, som Elvor Ohlin så vist uttryckte det!
Obibliska NAR-profetior som förmedlas via Charisma Magazine... visst är det tragiskt?!!
OCH KAN DET BLI MER NEW AGE-INSPIRERAT ÄN SÅ HÄR????? Även här via Charisma Magazine...
http://www.charismamag.com/blogs/prophetic-insight/19807-2014-is-the-year-of-the-quantum-leap
2014 Is the Year of the Quantum Leap
10:00AM EST 2/18/2014 Jane Hamon
quantum science
quantum leap
Quantum Leap Freedom
The Quantum Kingdom
Quantum-Leap Power
Quantum-Leap Awakening
Quantum-Leap Provision
Quantum-Leap Harvest
Tom and Jane Hamon are the senior pastors of Vision Church at Christian International in Santa Rosa Beach, Fla.
Their ministry together is an example to the body of Christ of a husband-and-wife team working in tandem and unity to accomplish
God's purposes. Their ministry is characterized by a rich deposit of God's wisdom to provide apostolic covering for the church,
prophetic teaching and ministry, and demonstration of kingdom anointing and power. They travel as an apostolic/prophetic team
to the nations, imparting both the spirit of wisdom and revelation to establish the church and break open territories through spiritual
warfare for the kingdom of God to be experienced in a powerful and practical way.

2014 är året för Kvantum Språng

Jane Hamon

kvantum vetenskap
kvantum Språng
Kvantum Frihets Språng
Kvantum Kungarike
Kvantum-Språng för Kraft
Kvantum-Språng för Uppvaknande
Kvantum-Språng för Proviant
Kvantum-Språng för Skörd
Tom och Jane Hamon är pastorer i Vision Kyrkan vid Christian International i Santa Rosa Beach, Florida.
Deras ministry/tjänst tillsammans är ett exempel för Kristi kropp av en make-och-maka team som arbetar i tandem och
enighet för att utföra Guds syften. Deras ministry/tjänst präglas av en rik deposition av Guds visdom för att ge apostolisk
täckning för kyrkan, profetisk undervisning och ministry/tjänst, och demonstration av kungarikesmörjelse och kraft. De
reser som ett apostolisk/profetisk team till nationerna, tilldelar/förmedlar både vishetens och uppenbarelsens ande för att
etablera kyrkan och bryta upp territorier genom andlig krigsföring för Guds rike att upplevas på ett kraftfullt och praktiskt
sätt.
https://www.cbn.com/700club/guests/interviews/Jane_Hamon020207.aspx
Tom and Jane co-pastor Christian International Church in Santa Rosa Beach, Florida.
Tom is the son of well known prophet and author Dr. Bill Hamon.
Tom och Jane är medpastorer för Christian International Church i Santa Rosa Beach, Florida.
Tom är son till välkända profeten och författaren Dr. Bill Hamon.

SÅDAN FAR – SÅDAN SON!
”Kvantum-babbel” eller som Elvor Ohlin brukar säga – rena ”Papegoje-snacket”!!!
Detta snack om ”Kvantum” (Quantum) finns EJ att läsa om i Bibeln!
Inom fysiken talas det om ”kvantum”... http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantum - http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantfysik

- http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantmekanik

”Kvantum” är ett begrepp som finns inom New Age!
För att förstå bättre rekommenderas DVD-serien med Bob DeWaay och Warren Smith: Exposing the Quantum Lie
Avslöjandet av Kvantum Lögnen

Här finns även lite länkar...

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mysticism
http://herescope.blogspot.com/2012/05/quantum-mysticism-in-church.html
http://herescope.blogspot.com/2010/10/quantum-physics-and-new-spirituality.html

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:543023/FULLTEXT01.pdf
6. En diskursiv analys
Sedan 70-talet har en mängd böcker med idéer kring den moderna fysikens harmonisering med andlighet kommit ut och även om många har skrivits av
journalister och andra entusiaster utan formell utbildning inom området, så har en uppsjö faktiskt också skrivits av fysiker.
I den här genren finner vi dels parallellismen som belyser likheterna mellan den moderna fysiken och österländsk filosofi och dels den nyandliga
tolkningen av kvantfysik som förklaringsmodell av andliga fenomen (healing, tankeöverföring, holistiska resonemang om världen och så vidare). En
ytterligare gren vidhåller att det är anden (i den här kontexten synonymt med medvetandet och i vissa fall Gud) som är grunden för fysiken. Jag kommer
att beröra vart och ett av dessa tre förhållningssätt och fokus läggs vid hur kvantfysik och andlighet ömsevis utgör varandras förklaringsmodeller.

http://www.amorc.dk/archive/art06.htm
Vad är vi?
Låt mig konstatera; många tror, att vi kommer till detta livet genom val i enlighet med Karma- och Reinkarnations-lagen. Kom ihåg att ”verkligheten är
något man väljer” och att det Kosmiska sinnet innehåller alla möjligheter. Med hjälp av det Kosmiska sinnet gör själen ett effektivt kvantliknande val vid
varje återfödelse, eftersom alla möjligheter och tidigare växelverkan (interaktion) är kända av det Kosmiska Sinnet vad det gäller själspersonlighetens
dygd och förmågor. Tänk bara på hur enormt stora sådant som t.ex. DNA och andra livets byggstenar måste synas när de betraktas från själskraftens
höga vibratoriska kvantperspektiv.
Under vårt liv på jorden förändras ständigt vår medvetenhet, och därmed även vår verklighet. Vi är där vår medvetenhet är, våra kroppar består av
miljarder av atom-sinnen som hjälper till att hålla oss levande. Men när vi ”bestämmer oss,” gör vårt sinne till ett, och fokuserar vår medvetenhet, så
förändrar vi M till R. Ett bra exempel på detta är meditation. I meditation söker vi att förändra vår medvetenhet antingen aktivt eller passivt. Vi kan
endast göra detta på grund av vår egen kvantnatur; på liknande sätt förhåller det sig med projektion, vilken verkligen är utsträckning av medvetenheten.
Vad vi gör vid dessa tillfällen är, att fokusera vårt varande och erfarenhet på det psykiska planet vilket endast är möjligt emedan vi redan är där vi önskar
vara enligt M. Vetenskapligt är vi en del av ett system, det Kosmiska, där det inte finns någon separation mellan observatören och det observerade.
Detta för oss fram till det viktiga ämnesområdet visualisering.
Låt oss analysera vad som händer när vi visualiserar någonting som vi behöver. Det första vi gör är, att ”måla upp” en inre, mental bild av det som vi
önskar. Detta gör vi så exakt som möjligt och med så mycket detaljer vi kan. Väsentligt är, att vi vid denna tidpunkt sätter i verket möjliga neurala
förbindelser i vår hjärna, nämligen att förändra M till R (i hjärnan). Nästa steg är, att fylla denna visuella skapelse med liv och energi och vi försöker att
levandegöra vår inre bild så mycket som vi kan, men fortfarande i vår hjärna. Sedan släpper vi denna levandegjorda ”tankebyggnad” eller ”bild” ut i
det vidsträckta Universum med övertygelsen eller insikten, att ”om Gud vill så kommer det att ske” och sedan glömmer vi bort saken. Detta sista steg
är nyckeln till framgång. Skapandet av den inre bilden ger upphov till en verklighet R av en Möjlighet i hjärnan. Genom att frisläppa och glömma den
inre bilden, tillåts M-delen av den levandegjorda visionen att utbreda sig som en del av det Kosmiska Sinnet. Då, om det önskade fordrar handlingar
eller medverkan från andra personer, och om det önskade är ”gott” och välgörande även för andra, då kan det bli genomfört (Realiserat) av
”omständigheter” eller personer som kommer att verka för det och därigenom åstadkomma den önskade manifestationen. Om det önskade är allt
igenom själviskt, då kommer naturligtvis andra människor att inse detta och inte godkänna det eller undermedvetet inte ens en gång vilja förstå det.
Med andra ord, det Kosmiska beslutar eller bestämmer sig på det ena eller andra sättet.
Mitt avslutande exempel handlar om tvillingar. Det finns en väl dokumenterad förekomst av anmärkningsvärd samstämmighet mellan tvillingar så som
till exempel telepati och att de bär samma typ av kläder eller gör samma sak även om de lever många mil från varandra. Kom ihåg EPR-paradoxen!
Emedan tvillingar börjar sina liv gemensamt, är det inte direkt överraskande för oss, att om en tvilling gör ett val så kommer det att automatiskt vara
inriktande för den andre, undermedvetet. Samma princip kan tillämpas på den synkronicitet vi upplever i våra liv och varför dessa sammanträffanden
alltid synes att vara så meningsfulla. Är det emedan de visar oss, att vi har blivit medvetna om den sanna meningen hos frasen: All verklighet är En och
i det Kosmiska är all Tillvaro harmoniskt förenad.
- - - Fotnot:
1) Ö.a. Senare tiders fysiker anser att informationshastigheten mellan elektroner är 109 C = en miljard gånger ljushastigheten. Detta gäller även för
tankeöverföring och dylika fenomen. Informationsöverföring rätt över Universum tar således någon tid.

Tog med ovan utdrag för att visa att detta ”kvant-snack” INTE går att läsa om i Bibeln!
Det måste ha varit ”kvant-praktiserande” som NARianerna höll på med angående 11 11 11...
11 11 11 – 11 TIMMAR AV TILLBEDJAN I VARJE HUVUDSTAD I USA
Bedjande för Washington D.C.
SYRE FREKVENS – VARJE HEL TIMME
... Syre Frekvensen förlöst i ljudet av en ringklocka,

Se sidan 104 i nyhetsbrev Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >> ... det tror i alla fall jag!
Visst är det ”förvirrande”... därför är detta INTE från Gud!
1 Korinterbrevet 14:33
Ty Gud är inte oordningens Gud, utan fridens, som i alla de heligas församlingar. Reformationsbibeln – 2 upplagan 2014
For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. King James Version (KJV)

Fler ”profetior” för 2014:
http://www.charismamag.com/blogs/prophetic-insight/19611-rick-joyner-2014-is-a-roller-coaster-year
Rick Joyner: 2014 Is a Roller Coaster Year Rick Joyner: 2014 Är ett Berg-och-dalbana År 10:00AM EST 1/21/2014 Rick Joyner
We’re going higher this year! So don’t be discouraged by the dips. Vi kommer högre i år! Så bli inte avskräckta av dalarna.
Hang on, and know that we will be going up again soon. Häng kvar, och vet att vi snart kommer att gå upp igen.

Ni som kan engelska – Iäs artikeln ovan i sin helhet... NI FINNER INGET OM OMVÄNDELSE FRÅN VILLOLÄROR…
Om man sysslar med villoläror så går det inte ”upp” och ”högre”... visst, det kan tyckas så för ett tag... men det går ”utför”!
Det är ju uppenbart för varje sann Bibeltroende Bibelläsare att det behövs omvändelse inom kristenheten idag – men tydligen så
är det inte uppenbart för den ”store aposteln och profeten” Rick Joyner... hm... FÖLJ EJ MED PÅ TÅGET SOM JOYNER ÅKER...!!!

http://www.charismamag.com/blogs/prophetic-insight/19550-2014-the-year-of-god-s-goodness
2014: The Year of God's Goodness

9:00AM EST 1/14/2014 Matt Sorger

2014 will be a year where the body of Christ walks into the manifest goodness of God. The Lord spoke to me that He was closing old
doors and opening new ones.
The doors of your past, He is closing and sealing with the blood, never to be opened again. And He is opening a new door in front of you,
a door that will lead you into the goodness of God. This year will be a year where you not only believe by faith to see the negative turn
for your good, but you will walk into the manifestation of it. This will be a year where the goodness of God is manifested in your life.
- - - God is extending an invitation that requires a response. He is inviting us to the banqueting table in 2014.
- - - God’s inviting us to the table of goodness. But it requires a response.
- - - God is going to set a banqueting feast of His goodness before you this year. And it will be right in the presence of your enemies.
God doesn’t always remove your enemies. Sometimes He leaves them there so they have to watch you get blessed! There will be
nothing the enemy can do to stop it. The only things following you will be God’s goodness, mercy and love!
A fresh anointing is being released. God’s presence will be your insulating dwelling place. As God’s goodness, mercy and love overtake
you, you will also be overtaken by His presence. You will not have just enough. But you will know God as the God of More than Enough!
You will overflow with His anointing and you will be able to help those around you.
- - - As God manifests His goodness in your life you will also receive a deeper revelation of His glory.
- - - True worship attracts the glory of God. In 2014 God is aligning our perspective to accurately perceive the true nature of God.
Circumstances will not dictate to you who God is. You will know God through His word. You will align your perspective and thoughts up
with the reality that God is good. As you exalt His goodness and true character, you will also attract the tangible glory of God to your
life.
- - - Exalting God’s true nature accurately will attract His glory and you will be a habitation!
Five Manifestations of God's Goodness for 2014
- God will satisfy and fill the hungry with His goodness.
- This will be a year of God setting the captives free!
- God’s goodness brings healing and deliverance.
- You will enter into a season of God’s peace and rest.
- Every dry area of your life will be refreshed.
In 2014 God is making all things new. He is causing our faith, our vision, our experience of His presence and anointing, our prayer lives,
everything. He’s causing it all to become like new!

Jag översätter inte allt detta… bara de markerade meningarna…
2014: Året av Guds Godhet
2014 blir ett år där Kristi kropp går in i Guds uppenbarade godhet.
Han bjuder in oss till festbordet 2014.
Gud inbjuder oss till bordet av godhet.
Gud kommer att iordningställa en bankett fest av Hans godhet inför dig i år.
En färsk smörjelse blir förlöst.
Men du kommer att känna Gud som Guden Mer än Nog! Du kommer att svämma över med Hans smörjelse och du
kommer att kunna hjälpa dem runt omkring dig.
När Gud manifesterar Sin godhet i ditt liv så kommer du också att få en djupare uppenbarelse av Hans härlighet.
Att upphöja Guds sanna natur på rätt sätt kommer att dra till sig Hans härlighet och du kommer att vara en boning!
Fem Manifestationer av Guds Godhet för 2014
Under 2014 gör Gud allting nytt.

Detta mina vänner är väl inget annat än ett ”välstånd evangelium”!??!

Det mesta är naturligtvis hämtat ur Bibeln... men VART kan man läsa om ”bordet av godhet”?
Jag antar att de hämtar detta ur Psalm 23...
Psalm 23:5
Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies:
thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

Svenska Folkbibeln (SFB)

King James Version (KJV)

I vers 6 står det:
Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,
Men inget om ett ”bord av godhet”...
Att Gud gör allting nytt – kan ett omvänt hjärta förtrösta sig på... men ibland får vi leva med konsekvenserna av våra
gärningar... att vara en boning för Gud blir vi omedelbart då vi blir födda på nytt... att vilja upphöja Honom är en
konsekvens av att vi är frälsta och tacksamma! Vi upphöjer inte Honom ”för att” bli en boning – vi är det redan!
Och så alltid detta löfte om ”färsk smörja smörjelse” som ska förlösas... det står mig upp i halsen!!!
OM denna ”färska smörjelsen” verkligen skulle vara Biblisk så borde fler tala om omvändelse och våga avslöja alla
villoläror som infiltrerats in i församlingarna! Men så är det tyvärr inte, eller hur!?!
Och så en profetia om att 2014 kommer med Guds Närvaro...
http://www.charismamag.com/life/women/19608-2014-the-year-of-god-s-presence
2014: The Year of God's Presence
2:00PM EST 1/20/2014 Anne Graham Lotz
Hon citerar pastor Fashid – som är inspärrad i det ökända Evin-fängelset inTeheran, Iran, på grund av
"Guds ords skull och för Jesu Kristi vittnesbörds skull." (Upp 1:9)
"2013 is going to end, and we are very thankful to the Lord for everything we were given this year.
I had called 2013 ‘the year of revelation.’ Now I am very excited because I am calling 2014 ‘the year of God’s presence.’
"2013 kommer att avslutas, och vi är mycket tacksamma till Gud för allt vi fick i år.
Jag hade kallat 2013 ’året av uppenbarelse’. Nu är jag väldigt exalterad för jag kallar 2014 ’året av Guds närvaro’.

VÄNNER – GUDS NÄRVARO ÄR ALLTID NÄRVARANDE – FÖR DE SOM ÄR FÖDDA PÅ NYTT – VI ÄR JU HANS TEMPEL!!!
Missa inte heller det står ”jag kallar”... det är han själv som ger denna definition på 2014...

Charisma har även uppmärksammat ”profetiorna” från förra året – för att se om de ”Klingade Äkta”...
http://www.charismamag.com/blogs/prophetic-insight/19439-did-2013-s-prophetic-words-ring-true
Did 2013’s Prophetic Words Ring True?
10:00AM EST 12/24/2013 Jennifer LeClaire
In the days and weeks ahead, prophetic voices around the world will release prophecies for 2014. You’ll read a handful of them on the
"Prophetic Insight" section of charismamagazine.com.
But before we charge ahead to weigh prophetic mandates, directives and warnings for 2014, let’s take a minute to look back at the prophetic
words declared over 2013. After all, you can’t always limit God’s words to a 12-month timeline. Indeed, it’s possible that some 2013 prophecies
won’t be relevant for years and others will remain relevant for years to come. So, again, before we move on to the next new word, let’s review
what the Lord said last year and respond according to His Spirit.
- - - About this time last year, evangelist Steve Hill had a vision. He saw a massive, majestic mountain covered in glistening snow. It turned out to
be an avalanche of heretical teachings,...
- - - Sandie Freed, founder and director of the School of the Prophets and Apostolic Training Center in Bedford, Texas, declared freedom from
Satan’s false accusations in 2013.
- - - Eileen Fisher, author of Embracing the Prophetic, released a prophetic word declaring, “My hand is moving across your nation in a
miraculous way.”
- - - The Lord told Jennifer LeClaire (that’s me) to issue a prophetic directive. It came to my spirit in three words: “Return to Antioch.” In my
article, I wrote, “We need to ‘return to Antioch.’ We need to return to sound doctrine that strengthens the spirits and souls of the disciples,
encourages them to contend for the true faith, and refuses to sugar coat the Christian walk. ... I believe this is still true for 2014.

”Klingade 2013 års Profetiska Ord Äkta”?
I dagarna och veckorna framför oss så kommer profetiska röster runt om i världen att förlösa profetior för 2014. Du kommer
att läsa en handfull av dem i delen "Profetisk Insikt" i charismamagazine.com.
Men innan vi går framåt för att väga profetiska uppdrag, direktiv och varningar för 2014, låt oss ta en minut för att titta
tillbaka på de profetiska ord som deklarerats under 2013. Efter allt, så du kan inte alltid begränsa Guds ord till en 12-månaders
tidslinje. I själva verket är det möjligt att vissa 2013 profetior inte är relevanta förrän om flera år, och andra kommer att förbli
relevanta under många år framöver. Så, återigen, innan vi går vidare till nästa nya ord, låt oss granska vad Herren sade förra
året och svara i enlighet med Hans Ande.
--- Vid den här tiden förra året, hade evangelisten Steve Hill en vision. Han såg ett massivt, majestätiskt berg täckt av
gnistrande snö. Det visade sig vara en lavin av kätterska läror (villoläror), ...
--- Sandie Freed , grundare och direktör för Profetskolan och Apostoliska Träningscentret i Bedford, Texas, förklarade frihet
från Satans falska anklagelser i 2013.
--- Eileen Fisher, författare av Omfamna det Profetiska, förlöste ett profetiskt ord och deklarerade, "Min hand rör sig över din
nation på ett mirakulöst sätt."
--- Herren sade till Jennifer LeClaire (det är jag ) att utfärda en profetisk direktiv. Det kom till min ande i tre ord: "Återgå till
Antiokia". I min artikel, skrev jag, "Vi behöver ’återvända till Antiokia’. Vi behöver återvända till sund lära som stärker
lärjungarnas andar och själar, som uppmuntrar dem att kämpa för den sanna tron, och som vägrar att socker belägga den
kristna vandringen. ... Jag tror att det fortfarande är sant för 2014.
INGET om omvändelse från Trosrörelsens villoläror... bara att vända om till sund lära… samtidigt lyfter hon upp självutnämnda
profeter & profetissor som just förmedlar osunda läror och falska manifestationer... kan det bli mer förvirrande än så?!!?
Hennes artikel fortsätter:
- - - Former Charisma editor J. Lee Grady believed God had redemption in mind for 2013. Lee says God told him, "Pray for a great awakening in
the younger generation.”
- - - The most-shared 2013 prophecy article on Charisma magazine last year was revivalist Matt Sorger’s "13 Prophecies for 2013." He shared a
number of visions, from stagnant waters being stirred in a fresh way to a prophetic ear to comprehend to a new God-given language to
communicate His truths clearly to blueprints for a new wineskin. Sorger encouraged us to pursue these things aggressively as invitations to lay
hold of.
Stay tuned in the coming days and weeks as we’ll share more prophetic words. In the meantime, review these decrees, announcements, insights
and directives. Grab what rings with your spirit even as you prepare your heart to receive what God has for you in the new year.

--- F.d. Charisma redaktören J. Lee Grady trodde Gud hade försoning/förlossning i åtanke för 2013. Lee säger att Gud sa till
honom, "Be om ett stort uppvaknande i den yngre generationen."
--- Den mest delade 2013 profetartikel på Charisma Magazine förra året var väckelsepredikanten Matt Sorgers "13 Profetior för
2013". Han delade ett antal visioner, från stillastående vatten som blir rört på ett nytt/färskt sätt till ett profetiskt öra att förstå
till ett nytt Gudagivet språk för att kommunicera Sina sanningar klart till ritningar för en ny vinlägel. Sorger uppmuntrade oss att
sträva efter dessa saker aggressivt som en inbjudan att greppa tag i.
Håll ögonen öppna under de kommande dagarna och veckorna då vi ska dela mer profetiska ord. Under tiden, se över dessa
förordningar/dekret, meddelanden, insikter och direktiv. Ta tag i det som klingar med din ande, även när du förbereder ditt
hjärta för att ta emot vad Gud har för dig i det nya året.
Hm… “det som klingar med din ande”… typ ett “smörgåsbord” – ta för dig av det som tilltalar dig... SKRÄMMANDE!
Åter igen INGET om omvändelse från Trosrörelsens villoläror och bisarra manifestationer...
Bara en kommentar angående; "Be om ett stort uppvaknande i den yngre generationen."
De behöver frälsning – vi behöver be att de får höra Kristi Evangelium!
Det krävs inga profetior för att se detta behov hos dagens ungdom... det är hur uppenbart som helst!
Jennifer LeClaire skriver i en annan artikel om en ”profetia” av Trosrörelsens Reinhard Bonnke:
http://www.charismamag.com/blogs/prophetic-insight/16768-could-bonnke-s-prophetic-declaration-spark-a-great-awakening
Could Bonnke’s Prophetic Declaration Spark a Great Awakening?
8:00AM EST 2/12/2013 Jennifer LeClaire
So when Evangelist Reinhard Bonnke stood on the grounds of the Vero Beach Airport proclaiming “All America Shall Be Saved” in early
February 2013, the declaration demanded my attention. After all, this is the same German evangelist who declared “All Africa Shall Be Saved”
and witnessed more than 55 million African souls make a decision to renounce Islam, witchcraft and other strange gods—and commit to follow
Jesus Christ—in just a nine-year period. 55 million souls.
- - - As I sat listening with my spiritual ears to Bonnke announcing that the Vero Beach Gospel Fest is the beginning of something greater, tears
filled my eyes and hope filled my heart. And when Bonnke said the Holy Spirit spoke to him about going to other cities around the United States

and filling stadiums, I began to see prophetically the magnitude of what was unfolding in that very moment.
- - - For every prophecy about judgment on America, there seems to be another prophecy about a revival, renewal or awakening. The Lord has
spoken to me—and many others—about another Great Awakening. Nearly six years ago, He told me it would grow darker before the light shines
brightly in this nation again. It has indeed grown darker. I believe it will grow darker still, but the darkness will not overpower the light.
- - - Evangelism brings the light of the gospel to darkened souls who don’t understand what’s truly at stake—their eternal position. Could it be
possible that Bonnke’s declarations from a small airport field in Vero Beach could be the spark that sets off a fire of evangelism in this nation?
Could it be possible that even as we see signs of God’s discipline upon our nation that the Holy Spirit could begin sweeping from coast to coast in
response to years of prayer for revival? Could it be possible that what occurred at the Gospel Fest was a prophetic declaration of God’s will in
this hour?

Så när evangelisten Reinhard Bonnke stod på marken på Vero Beach Flygplats och proklamerade "Hela Amerika Skall Bli
Frälst” i början av februari 2013, så krävde deklarationen min uppmärksamhet. Det är ju ändå samma tyska evangelist som
deklarerade "Hela Afrika Skall Bli Frälst” och bevittnade mer än 55 miljoner afrikanska själar som gjorde ett beslut att avsäga sig
islam, trolldom och andra konstiga gudar – och överlämna sig att följa Jesus Kristus – på bara en nio års period. 55 miljoner själar.
- - - När jag satt och lyssnade med mina andliga öron till Bonnke som meddelande att Vero Beach Gospel Festivalen är början på
något större, så fyllde tårar mina ögon och hopp fyllde mitt hjärta. Och när Bonnke sade att den helige Ande talade till honom om
att gå till andra städer runt om i USA och att fylla arenor, så började jag profetiskt se omfattningen av det som utspelades i det
ögonblicket.
- - - För varje profetia om dom över Amerika, så verkar det finnas en annan profetia om en väckelse, förnyelse eller uppvaknande.
Herren har talat till mig – och många andra – om ett annat Stor Uppvaknande. Nästan sex år sedan, sa Han att det skulle bil
mörkare innan ljuset lyser starkt i denna nation igen. Det har verkligen blivit mörkare. Jag tror att det kommer att bli ännu
mörkare, men mörkret kommer inte att övermanna ljuset.
- - - Evangelisation bringar evangeliets ljus till mörka själar som inte förstår vad som verkligen står på spel – deras eviga ställning.
Kan det vara möjligt att Bonnkes deklarering från ett litet flygplatsfält i Vero Beach skulle kunna vara den gnista som sätter igång
en eld av evangelisation i det här landet? Kan det vara möjligt att även när vi ser tecken på Guds disciplin över vår nation att den
Helige Ande skulle kunna börja svepa från kust till kust som gensvar av åratal av bön om väckelse? Kan det vara möjligt att det
som inträffade på Gospel Festvalen var en profetisk deklarering om Guds vilja i den här tiden?
HM... undrar om han deklarerade detta som en NAR-Profet???? Är Bonnke en NARian, tro?????
Han var i alla fall tillsammans med Rick Joyner och Todd Bentley på ”Harvest Festival 2013”...
http://www.morningstarministries.org/events/morningstar-conferences/harvestfest-2013#.U0HUG_OlOP9

Ja... någon slags ”apostel” utger han sig för att vara i alla fall,
denne Bonnke... annars deltar man inte på sådan här
konferens:
http://voa2013.com/reinhard-bonnke
”Voice of the Apostles” ”Apostlarnas Röst”

Det vimlar av NARianer!
http://voa2013.com/#page

Om inte annat så verkar Reinard Bonnke stödja NAR-rörelsen och det är uppenbart att han inte har problem med att vara
tillsammans med NARianer på konferenser... det är illa nog!
Här är länkar som avslöjar om Reinhard Bonnke: http://www.deceptioninthechurch.com/rbonnke.html (engelska!)
http://bibelfokus.se/node/185#Anchor-21683 - - - Bonnke har också kopplingar till Kenneth Copeland.
I en video (ca. 30 sek in) säger Bonnke själv att det stöd hans verksamhet fått från Kenneth Copeland har varit
det största under många år. Se http://www.youtube.com/watch?v=D6G1m-g971Q.
--Efter sitt besök på Världspingstkonferensen gör Reinhard Bonnke ett strandhugg på Mission SOS konferens ”Harvest cry” den 29 augusti. Detta är en
konferens som anordnas av den församling där Johannes Amritzer är föreståndare. Som vi kunde läsa i Dagens artikel om detta
(http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=209076) så är Bonnke Johannes Amritzers andliga mentor. Detta säger så klart något om båda dess
herrar. Amritzer är ledare för Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom, som är kopplat till överapostel C. Peter Wagners otäcka apostoliska
rörelse. Reinhard Bonnke har också egna kopplingar till C. Peter Wagner. Wagners undervisning om bl.a. andlig krigföring (som är en viktig
ingrediens i Latter rain-teologin) har påverkat Bonnkes metoder och teologi.

Se bilaga #1 ifall Dagen artikeln skulle försvinna eller ej gå att öppna.

I vilket fall som helst, med tanke på Bonnkes ovan ”proklamering” i Florida, som skribenten ville få till ”en profetisk
deklarering om Guds vilja i den här tiden?”...
DET VERKAR SOM NARianerna försöker ”föda fram” ytterligare en väckelse...
Kanske det blir en ”awakening” nu när påven har offentligt bejakats hos NARianen Kenneth Copeland...
Se denna YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=TsEJVP_eDAE - Pope Francis' Message For Christian Unity At KCM
Publicerad den 20 feb 2014
Pope Francis recorded a message of reconciliation and unity between the Catholic Church and the
Evangelical Church for Kenneth Copeland Ministries, a group of Pentecostal Christians in the United States. Bishop Tony Palmer, a
bishop from a Pentecostal Christian community, did the camera work with an iPhone. The bishop also serves as international
ecumenical officer for the Communion of Evangelical Episcopal Churches, a group that is not affiliated with the Anglican
Communion, and which takes a much simpler view of the path to full Christian unity than the pope and the mainline Christian
churches do. The translation used for the English subtitles on the video are not precise, but the pope's sincerity is clear.
Påven Francis Budskap Om Kristen Enhet Hos KCM At KCM (=Kenneth Copeland Ministries)
Påven Francis spelade in ett budskap om försoning och enhet mellan den katolska kyrkan och den evangeliska kyrkan för
Kenneth Copeland Ministries, en grupp av kristna pingstvänner i USA. Biskop Tony Palmer, en biskop från en kristen
pingstförsamling, gjorde kameraarbetet med en iPhone. Biskopen tjänar också som internationell ekumenisk officer för
Gemenskapen av Evangeliska Episkopal Kyrkorna, en grupp som inte är knuten till den Anglikanska kyrkogemenskapen,
och som tar en mycket enklare syn på vägen till fullständig Kristen enhet än vad påven och huvudlinjen av de kristna kyrkorna
gör. Översättningen som används för engelsk text på videon är inte exakt, men påvens uppriktighet är klar.

Här finns filmen i sin helhet:
http://www.youtube.com/watch?v=IsF2q-8ez08 - Pope's Video Fulfills Prophecy Påvens Video Uppfyller Profetia
Tyvärr på engelska, men värt att se då Doug Batchelor kommenterar påvens tal...
Oerhört kort sammanfattning:

Påven talar till en grupp ledare samlade hos Kenneth Copeland... han vädjar om enhet - "vi är ju bröder"...
I slutet av filmen skickar Kenneth Copeland tillbaka en hälsning – hans respons tillsammans med ledare inom
Trosrörelsen... där de tar emot påvens budskap och välsignelse och välsignar honom tillbaka!!!
HUR SJUKT SOM HELST!
Svenska länkar:
http://www.vaknasverige.se/2014/03/02/paven-franciskus-och-kenneth-copeland-valsignar-och-ber-for-varandra/
http://www.dagen.se/nyheter/paven-talade-om-kristen-enhet-med-trosrorelsepastorer/

Se bilaga #2 ifall Dagen artikeln skulle försvinna!

Men det intressanta är... att detta sker inom Trosrörelsen!
Även Charisma Magazine skriver om det utan att varna för denna ekumenik!
Påven, iPhone och en 'Ny Era' Med Pingstvänner
One Pentecostal leader said that small gesture did more to heal the rift between
Catholics and charismatics than the past four decades of dialogue.

En pingstledare sade att liten gest gjorde mer för att läka sprickan mellan
katoliker och karismatiker än de senaste fyra årtiondena av dialog.
Så... Ulf Ekmans konvertering till RKK... han gör precis det Trosrörelsen tycks sträva efter – att gå mot Rom – fast så
mycket snabbare... HAN ÄR BARA ETT STEG FÖRE...
Skulle inte bli förvånad om vi så småningom ser fler stora ledare – kanske NAR-ledare – inom Trosrörelsen som också
konverterar efter denna konferens hos Copeland... intressant att INGEN opponerade sig – hjärntvättade allihop!
Detta budskap från påven blir EXTRA OROVÄCKANDE när man läser denna artikel som Mike Gendron länkade till i sitt
nyhetsbrev 1 mars:
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/santa-marta-31960/
Jesus Offered on Altars for Salvation of the World
Pope Francis has once again gone against historical Catholic teaching by declaring the Mass is not a "representation"
of Jesus Christ. He said, "it is something else: it is the Last Supper itself. It is to really live once more the Passion and
the redeeming Death of the Lord. It is a theophany: the Lord is made present on the altar to be offered to the Father
for the salvation of the world." The pope also said, "The Lord speaks to His people in many ways: through the priests,
the Sacred Scriptures." But with theophanies, He speaks in another way, "different from the Word: it is another
presence, closer, without mediation, near. It is His presence."
Read more:

Jesus Offras på Altare för Världens Frälsning
Påven Francis har återigen gått emot historisk katolsk lära genom att förklara att Mässan inte är en "representation" av
Jesus Kristus. Han sa, "det är något annat: det är den Sista Måltiden i sig själv. Det är att verkligen en gång till leva Herrens
Lidande och försonande Död. Det är en teofani: Herren görs närvarande på altaret för att offras till Fadern för världens
frälsning " Påven sade också, "Herren talar till sitt folk på många sätt: Genom prästerna, de Heliga Skrifterna."
Men med teofani, talar Han på ett annat sätt, ”avvikande från Ordet: det är en annan närvaro, närmare, utan medling, nära.
Det är Hans närvaro."
Läs mer: (engelsk artikel)
[1]

http://en.wikipedia.org/wiki/Theophany - Theophany, from the Ancient Greek (ἡ) θεοφάνεια (theophaneia, meaning
"appearance of god"), refers to the appearance of a deity to a human or other being.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Teofani - Teofani innebär att Gud, i någon form, kommer till människorna och visar sig; en
gudomlig uppenbarelse.

Detta är samma som ”Real Presence”:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Realpresens - Realpresens, term inom i synnerhet luthersk teologitradition för Kristi kropps och blods
”sanna” eller ”verkliga” närvaro i nattvardens bröd och vin. Realpresensen anses inträda vid instiftelseordens läsande. Den innebär
att brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod även om de behåller sina yttre egenskaper.
Realpresensen är gemensam för Katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och den lutherska kyrkan, samt de anglikanska miljöer som
baserar sin nattvardssyn på kyrkofäderna, den anglikanska konsekrationsbönens ordalydelse och 1604 års engelska katekes.
Den lutherska konsubstantiationsläran säger även att Jesu närvaro är "i med och under" brödets och vinets gestalt. Parallellen
är inkarnationsläran som säger att Jesus Kristus helt och fullt är "sann" eller "verklig" Gud, men samtidigt "sann människa".
Den katolska transsubstantiationsläran säger att brödet och vinet upphör att finnas till (även om brödets och vinets yttre
egenskaper kvarstår) för att fullt ut ersättas av Kristi kropp och blod.

Det råder kaos i kristenheten i Sverige angående Ekmans konvertering... och ”katoliseringen” på Bjärka-Säby...
Bara för att peka på hur ”förvirrande” det kan vara vill jag hänvisa till denna artikel i Dagen:
Se bilaga # 3 ifall artikeln skulle försvinna...
http://www.dagen.se/opinion/debatt/nu-vill-gud-forma-en-hel-kyrka/ - Nu vill Gud forma en hel kyrka
Jag avstår från att kommentera ”det katolska” i denna artikel – det finns de som redan gjort detta!
Bl.a.: http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html 8/4-2014:
OHLINS: Det är i det närmaste otroligt hur man kan förvränga sanningen så till den grad, att man tror att sammanblandning med kleti och pleti,
katolicism och andra obibliska religioner plötsligt skulle behaga Gud! Det vi värnar om, Katarina Halldorf Almonte, är KÄRLEKEN som har sin
glädje i SANNINGEN Guds Ord och du är uppenbarligen på en villoväg. "Uppenbarelser" som strider med Guds eget Ord är från orena källor.
Denna påverkan har pågått länge från falska profeter och lärare och är också förutsagd i Bibeln. Paulus varnade för ett förvrängt evangelium som
handlar om "en annan Jesus och en annan ande"och det är den "anden" som driver på enande av protestantismen med avgudadyrkan och död religion
som mariadyrkan, helgontillbedjan, avlater, påvedöme, för att inte tala om katolsk eukaristi som är en hädelse mot Jesus Guds Sons fullbordade verk
EN gång för alla på korset. Det Halldorf kallar "sår" är inga sår. Det var Guds ingripande att rädda och befria människor som Martin Luther och
många andra, ur andligt mörker och falsk gärningslära.
1 Kor 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare.
Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. 22 Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?
1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud.
Ty många falska profeter har gått ut i världen.
http://aletheia.se/2014/04/08/nej-tack-katarina-halldorf-till-den-blandreligion-bjarka-saby-propagerar-for/
Nej tack Katarina Halldorf, till den blandreligion Bjärka-Säby propagerar för

Vad jag vill peka på är Katarina Halldorf Almontes bejakande av NARianen Bob Jones genom att citera honom, vilket
blir till resultat att hon förmedlar en ”hopblandning” av NAR- och RKK-läror i denna artikel...
Förnyelsen är också mycket viktig för att förbereda kroppen, bruden, för himlen.
Liksom kärleken. Bob Jones är en amerikansk profet som nyligen fick hembud. Jesus hade gett honom frågan:
”Did you learn to love?”. På svenska: Har du lärt dig att älska? Bob såg för länge sen en syn där en ros växte ur hans
gravsten. Han fick också bibelordet från Höga visan 8:6 till sig, om att Jesus vill skapa en ny kärlekseld i våra hjärtan.
En kärlekssmörjelse över Kristi kropp globalt. Den tiden är nu!
Det handlar om Kristi brud som förbereds. Hon ska kunna möta sin brudgum utan fläck eller skrynkla.

”Kärlekssmörjelse”... hm... Bibelord, tack!
VART kan man hitta ”kärlekssmörjelse” i Bibeln??
Nej, rena rama NAR-snacket!
Smörja hit och smörjelse dit... hämtat från självutnämnd siare profeten – som alla NAR profeter & apostlar ser/såg upp
till – Bob Jones som bejakade och förmedlade ockultism!
Jag hoppas du som läser förstår till vilket djup Trosrörelsen och dess NARianer har infekterat kristenheten i Sverige!
NARs förändringsagenter har nästlat sig in både här och där...
Och denna artikel är en ”bekräftelse” på vad jag skrev tidigare;
NARianen Bob Jones fortsätter att förleda naiva karismatiker till obibliska läror efter sin död!

Och visst är det oroande att svenska kristna ledare flirtar med RKK vars påve helgonförklarar döda påvar!!!
https://www.youtube.com/watch?v=QrPcJovQJi4&list=UU7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ - Canonization of John XXIII and John Paul II
Helgonförklaring av Johannes XXIII och Johannes Paulus II

Hemska villoläror om att helgonförklara döda påvar har pågått i alla år... men trots det så håller svenska kristna ledare
på att förleda massvis av själar till enhet med RKK – skandal!
Med tanke på alla NARian protetior för 2014...
2014 blir ett år där Kristi kropp går in i Guds uppenbarade godhet.
Gud kommer att iordningställa en bankett fest av Hans godhet inför dig i år.

Han bjuder in oss till festbordet 2014.
Under 2014 gör Gud allting nytt.

Hm... detta goda – detta nya... kan det varit profetior om de döda påvarnas helgonförklaring – festbord med RKK???!
Något nytt var det i alla fall – två påvar på en gång!
Skämt å sido... den som är ”vaken” kommer att se om det var från Gud eller ej!

NAR-ianerna håller även fortfarande på med sina
”profetkonferenser och skolor”...
Här är ytterligare en “K.E.Y.S” event… med bl.a. Bruce
Cook, James Goll och Bill Hamon…

Kommenterar inte då jag har skrivit om
K.E.Y.S. / N.Y.C.K.L.A.R. i tidigare nyhetsbrev...
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg...
Skaraborgsbönen... = NAR >>

(Sid 37-28, 43-50)

"Sverigebönen" = NAR Del 2 >> (Sid 28-31)

Och de – NARianerna – menar allvar med att inta
”Konst och Underhållnings Berget” i 7 Bergen strategin...
Så fort jag såg detta nyhetsbrev från Charisma med annonsering
om ytterligare en film ”Son of God” (Guds Son)... så fick jag en
”varningskänsla” inom mig... vilket bekräftades via Lighthouse Trails
varning några dagar senare: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=14764
A Word of Caution: Ecumenical-Backed Movie,“Son of God,”
May Send Subtle New Age/Roman Catholic Messages
Ett varningens ord: ekumenisk-Uppbackad Film, "Guds Son",
Kan Sända Subtila New Age/Romersk Katolska Meddelanden
--Thus, we encourage those who will be seeing the movie to watch it through
the eyes of discernment and the filter of God’s Word.
Därför uppmuntrar vi de som kommer att se filmen att titta på den genom
urskiljningens ögon och Guds Ords filter.

Jag tar deras varning på allvar!
Dagens Urban Thoms, Redaktör för Insikt, skrev 2014-02-20:
http://www.dagen.se/insikt/i-korthet-1/satan-bortklippt-ur-ny-bibelfilm/

I korthet - Satan bortklippt ur ny bibel film
Tv-serien ”The bible” blev en stor succé i USA och nu klipps materialet ihop till en film –
”Son of God”. Men satan får inte vara med eftersom han påminner för mycket om Barack
Obama, skriver The Independent. Efter att många påpekat likheterna mellan skådespelaren
Mohamen Mehdi Ouazanni och USA:s sittande president valde producenterna att plocka
bort den fallne ängeln ur filmen. ”Son of God” har USA-premiär den 28 februari.

En något bättre varning kunde ha getts!

NARianen Os Hillman – störste “7 Bergen Agenten”...
i sitt nyhetsbrev 27 december 2913 promotade också en
Hollywood film… = Konst och Underhållnings Berget!
Han länkar till denna artikel:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10537680/Biblical-films-Hollywood-comeback.html

Biblical films' Hollywood comeback
The saint-like image of a hooded woman looms out from the movie poster, her
arms outstretched as a divine light bursts from the sky. A message written above is
simple and unambiguous: “You Will Believe.”
So goes the promotional campaign for the forthcoming Hollywood blockbuster Mary
Mother of Christ. “It is a part of Mary, Joseph and Jesus’s life that has not been
shown on the big screen before,” reads a synopsis. “Under the reign of terror of
Herod the Great and, against all odds, they survive as young parents in one of the
most treacherous times in history.” It promises “faith-based high action drama” −
and there is no room in the audience for doubting Thomases.
Mary Mother of Christ, whose title character will be played by Odeya Rush, a 16year-old Israeli-born actress, is one of a series of unashamedly Christian biblical
epics due to appear next year, marking an unprecedented overture by Hollywood
to America’s evangelical heartland.
Studio executives who have spent the past few years releasing superhero and
zombie films have, it seems, had an epiphany. Now their new best friends are
evangelical pastors whose endorsements they actively seek, even inviting them on
to sets during production. Pastors in turn play clips from films of which they
approve to 10,000-strong congregations on 40ft wide movie screens.
Larry Ross, who has handled publicity for Christian groups and leaders including
Rick Warren and Billy Graham, said “no pastor goes to seminary in order to market
movies” but if the movie “proves edifying to their congregation, if it builds their
faith”, they would recommend it.

Comeback för bibliska Hollywoodfilmer
Helgonet -liknande bilden av en kvinna övertäckt med huva framträder ur
filmaffischen, hennes armar utsträckta medan ett gudomligt ljus brister ut från
himlen. Ett meddelande skrivet ovan är enkelt och otvetydigt: "Du Kommer Att Tro."
Så går den reklamkampanj för den kommande Hollywood-succén Mary Mother of Christ
(Maria Kristi Moder). "Det är en del av Maria, Josef och Jesus liv som inte har visats på
den stora skärmen innan," lyder en synopsis. "Under den skräckväldige Herodes den
Store och, mot alla odds, så överlever som unga föräldrar i en av de mest förrädiska
tider i historien." Det lovar "tro-baserad hög aktion drama" – och det finns inget
utrymme i publiken för tvivlande Thomaser.
Mary Mother of Christ, vars titel karaktär kommer att spelas av Odeya Rush, en 16-årig
israelisk-född skådespelerska, är en av en serie av ogenerade Kristna bibliska epos som
förväntas visas nästa år, markerar en aldrig tidigare skådad av Hollywood anbud till
USA: s evangeliska hjärtområde.
Studio chefer som har tillbringat de senaste åren av att släppa superhjälte och zombie
filmer har, tycks det, haft en uppenbarelse. Nu är deras nya bästa vänner evangeliska
pastorer vars endosseringar/stöd de aktivt söker, till och med bjuder in dem till
uppsättningar under produktionen. Pastorer i sin tur spelar upp klipp från filmer som
de godkänner till 10.000-starka församlingar på 12 meters breda biodukar.
Larry Ross, som har hanterat publicitet för kristna grupper och ledare, inklusive Rick
Warren och Billy Graham, sade "ingen pastor går på seminarier för att marknadsföra
filmer", men om filmen "bevisas var uppbygglig för deras församling, om det bygger
deras tro", så skulle de rekommendera den.

NARian pastorer framför allt…
De som vill inta 7 Bergen… rekommenderar sådana här filmer...

På samma länk under denna text om ”Mary Mother of Christ” kan man läsa om ytterligare en ”bibelfilm”...
och se en trailer: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10537680/Biblical-films-Hollywood-comeback.html
In March audiences will be treated to Noah, a $150million special effects-laden extravaganza, in which Russell Crowe will build an ark
and rescue mankind from the Great Flood. Harry Potter actress Emma Watson will play his adopted daughter, and Sir Anthony
Hopkins is portraying Methuselah. The ark was built on Long Island, New York.

I mars kommer publiken att bjudas till Noah, en $ 150million specialpreparerad extravagans, där Russell Crowe kommer
att bygga en ark och rädda mänskligheten från den stora översvämningen. Harry Potter-skådisen Emma Watson kommer
att spela hans adopterade dotter, och Sir Anthony Hopkins porträtterar Metusela. Arken byggdes på Long Island,
New York.

Kreationisten Ken Ham varnar för denna film!!!

Jag tar hans varning på fullaste allvar – gör det du också...

http://time.com/42274/ken-ham-the-unbiblical-noah-is-a-fable-of-a-film - Ken Ham: The Unbiblical Noah Is a Fable of a Film
Leading creationist Ken Ham, who recently debated Bill Nye, says that the new blockbuster, starring Russell Crowe, is an insult to Christians:
"Ultimately, there is barely a hint of biblical fidelity in this film. It is an unbiblical, pagan film from its start."
- - - Hollywood’s Noah is not the righteous man described in Hebrews 11 and other Scriptures.
- - - Ultimately, there is barely a hint of biblical fidelity in this film. It is an unbiblical, pagan film from its start. It opens, “In the beginning there
was nothing.” The Bible opens, “In the beginning God.” That difference helps sum up the problem I have with the film. The Bible is about the true
God of creation; the movie does not present the true God of the Bible.
- - - It is hard to fathom why some Christian leaders have recommended this movie. Some of them argue that it can be used for evangelistic
purposes. However, it grossly distorts the Genesis account of the creation and the flood and totally denigrates the godly character of the Noah of
the Bible. In good conscience, we can’t encourage this strategy of evangelism.
- - - Noah is an insult to Bible-believing Christians, an insult to the character of Noah and, most of all, an insult to the God of the Bible. As a
result, I believe Hollywood will have a much harder time in marketing future biblically themed movies to Christians.
Ham is the president of Answers in Genesis and the future Ark Encounter.

Ken Ham: Den Obibliska Noah är en Fabel om en Film
Ledande kreationisten Ken Ham, som nyligen debatterade Bill Nye, säger att den nya storfilmen, med filmstjärnan Russell Crowe,
är en förolämpning mot de kristna: "Slutligen, det finns knappt en antydan till biblisk trohet i den här filmen. Det är en obiblisk,
hednisk film från dess början".
- - - Hollywoods Noah är inte den rättfärdige mannen som det beskrivs om i Hebreerbrevet 11 och andra Bibelställen.
- - - Slutligen, det finns knappt en antydan till biblisk trohet i den här filmen. Det är en obiblisk, hednisk film från början. Det
öppnar med, "I början fanns det ingenting". Bibeln öppnar med, "I begynnelsen Gud". Den skillnaden hjälper till att summera upp
problemet jag har med filmen. Bibeln handlar om den sanne Guden av skapelsen; filmen presenterar inte den sanna Bibelns Gud.
- - - Det är svårt att förstå varför vissa kristna ledare har rekommenderat den här filmen. Några av dem hävdar att det kan
användas för evangeliska ändamål. Men den förvränger grovt Första Mosebokens redogörelse om skapelsen och syndafloden
och svartmålar totalt den gudfruktiga karaktären av Bibelns Noa. Med gott samvete, kan vi inte uppmuntra denna strategi för
evangelisation.
- - - Noah är en förolämpning mot Bibeltroende Kristna, en förolämpning mot Noas karaktär och, mest av allt, en
förolämpning mot Bibelns Gud. Som ett resultat, så tror jag Hollywood kommer att få en mycket svårare tid i marknadsföringen
framtida bibliska tema filmer till Kristna. Ham är president för Answers in Genesis (Svar i 1 Moseboken) och den framtida Ark
Encounter (Ark Möte).

Dagen hade också en artikel om filmen Noah
- En tuff Noa som kan bli svårsmält Se bilaga #4 ifall artikeln skulle försvinna...
Här nämns lite kritik... MEN så avslutas artikeln med uppmuntran att se en så obiblisk film – HELT OTROLIGT!
http://www.dagen.se/insikt/film/en-tuff-noa-som-kan-bli-svarsmalt/

Gå och se den som underhållning med insprängda lärdomar – men förvänta dig inte en bibellektion ord för ord. Ett exempel är när Noa
på ett smått förunderligt sätt citerar skapelseberättelsen men bilderna visar evolutionen. Märkligt, men det fungerar. Ännu ett sätt att
få ihop två skilda tolkningar och inte spela ut delar av publiken mot varandra. Och i slutet framträder ändå budskapet om att Gud vill
ge oss alla en andra chans.

Vilken kompromiss på Guds Ord – skulle det vara OK att blanda in evolutionen??!... Och kompromiss på Kristi Evangelium – ett
budskap om att Gud ”vill ge oss alla en andra chans”??!... Skulle det vara Evangelium? JA – Gud ger andra chanser – t.o.m. 3:e &
4:e chans – så många chanser som behövs... MEN vi måste komma till Honom på Hans villkor! Kristi Evangelium handlar om att
Jesus Kristus dog på Golgata Kors för våra synder – en aning allvarligare budskap än ”2:a chans-buskap”!

Vänner – jag vill påstå att det är “7-Bergen NARianer” – eller de som påverkats/infekterats av deras agenda – som

kan rekommendera sådana här obibliska filmer, eftersom de ska ”inta” Media- och Underhållningsbergen...
Kosta vad det kosta vill... det verkar som ”ändamålen helgar medlen”...
I ovan nyhetsbrev har Os Hillman även med Read Our Year In Review
Skulle kunna kommentera mycket, men detta vill jag lyfta fram:

Läs Vår Återblick av Året

Detta är Os Hillmans
NAR-agenda / mål
inför 2014...

Marknadsplats Ledare och Pinnacle Forum slår sig samman i Georgia
I december annonserade Pinnacle Forum och Marknadsplats Ledare om en gemensam ansträngning för att lansera Pinnacle
Forum (Höjdpunkts Forum) i Georgia. Pinnacle Forum är en marknadsplats grupp som fokuserar på att resa upp ”change agents” –
förändringsagenter i de 7 kultursfärerna av företag, regering, utbildning, familj, media, konst och underhållning och kyrkan.
Marknadsplats Ledare kommer förse med träning och utrustning till kapitlen och grupperna över Georgia.
Os hade förmånen att tala på InTouch ministerier, Dr Charles Stanleys högkvarter för radio-och TV-minsitry baserat i Atlanta.
Ca 220 anställda kom ut till lunchtidens budskap om arbete och kallelse.
Mål för 2014
- Få boken Change Agent (Förändringsagenten) i så många händer som möjligt.
- Uppmuntra och utrusta kyrkor och marknadsplatsgrupperna att vara värd för Change Agent Video Kurser.
- Producera TGIF Minut (= TGIF = Today God Is First = Idag är Gud först) för radiostationer och få det distribuerat till kristna
radiostationer över hela USA.
- Främja Change Agent Video Kurser online som är leveransbara över internet via vår 3 Största Lögnerna videoserie.
- Öka cirkulationen av TGIF till 300.000 dagliga abonnenter.
- Påverka staden Atlanta genom ett nytt partnerskap med Pinnacle Forum

Märk väl; deras Mål för 2014 nämner INGET om att proklamera Kristi Evangelium som är Guds kraft till frälsning!!!
Detta, mina vänner, är ”dagens kristenhet” som förletts av världens affärsdrivande tankegångar med mål & visioner...

Tillbaka till ”profeterandet”...

Detta är en äldre "profetia" av Kenneth Copeland om Islam... från 1994...
Kan inte låta bli att ta med den – de har tydligen haft för vana att ”profetera” inför ett nytt år en lång tid!
Utdrag från YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=_Glmjrd5XtE&list=PLOVo0zLKggRHRPp8u7P5fSIkpWh_xK4yE
A Call for Discernment Session 2 - Mangled Manifestations
Och vi kommer att se Guds rörelse som vi aldrig har sett
det förut... Därför att, markera mina ord, 1995 är början
på "Bortom vad vi kan begära eller tänka."
1995 är den början. Det har kommit. Det finns många
Muslimer som när de försöker tillbe – vad de tror är Gud så kommer Jesus att uppenbara sig precis i mitten av det.
Och under påverkan av den Helige Andes kraft, så
kommer Islam att falla.
Islam kommer att bli ingenting.
- Kenneth Copeland profetia framfört den 25 dec., 1994.
Publicerad i "BVOV" Vol. 23, nr 2; Februari, 1995

DETTA HAR INTE HÄNT ÄNNU…
TVÄRTOM SÅ BREDER DE UT SIG…
Jag känner inte till Justin Peters Ministries, men ovan undervisning och del 1 kan jag varmt rekommendera!
http://www.youtube.com/watch?v=0ks3EdMMT48&list=PLOVo0zLKggRHRPp8u7P5fSIkpWh_xK4yEA Call for
Discernment Session 1 - Dangerous Doctrine

Det är ganska uppenbart att dessa självutnämnda ”profeter & apostlar” glömt bort denna Bibelvers:
Uppenbarelseboken 19:10
Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: Se till att du inte gör det.
Jag är medtjänare till dig och dina bröder, de som har Jesus vittnesbörd.
Tillbed Gud, ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.
Reformationsbibeln – 2 upplagan 2014
And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not:
I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus:
worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

King James Version (KJV)

Det tycks för mig att de ”profeterar” om allt annat (framgång och ny nivå, ny smörjelse) än om att vittna om den
Sanne Jesus Kristus...
De passar in i Hesekiels beskrivning om falska profeter i kapitel 13... speciellt vers 3!
Hesekiel 13:3
Så säger Herren, Herren: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting!
Svenska Folkbibeln (SFB)
Thus saith the Lord God; Woe unto the foolish prophets, that follow their own spirit, and have seen nothing!
King James Version (KJV)

Och det är för mig solklart att dessa ”NARianer” passar direkt in i denna beskrivning hämtad från Bibeln:
2 Timoteus 4:3-4
3. Ty den tid skall komma, då de inte skall tåla den sunda läran,
utan efter sina egna begär skall de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen,
4. och vända sina öron från sanningen och vända sig till myter.
Reformationsbibeln – 2 upplagan 2014
3For the time will come when they will not endure sound doctrine;

but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears;
4And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. (King James Version)

Ja, Gud har varit nådig emot oss – Han har ju förvarnat oss att det skall komma både falska profeter och apostlar
även i vår tid!
Det står klart att läsa om i Bibeln...
Matthew 24:11
Och många falska profeter skall träda fram och föra många vilse.
Reformationsbibeln - andra upplagan 2014
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
King James Version (KJV)
2 Korintierbrevet 11:13-16
13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar.
14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.
15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten.
Men de kommer att få det slut som de förtjänar.
Svenska Folkbibeln (SFB)
13 For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.
14 And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
15 Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness;
whose end shall be according to their works.
King James Version (KJV)

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

Från den ena villoläran till den andra…
Dessa tillhör inte NAR... så vitt jag vet... men är dessvärre falska profeter/pastorer också!
Översätter inte – räcker att se för att förstå hur obibliskt detta är...
VARNING – se EJ på dessa två länkar/filmer om du har ormfobi!
https://www.youtube.com/watch?v=Sh6IbJY_Adw - Snake Handling Pastor Dies From Rattlesnake Bite
Orm-Hanterande Pastor Dör Från Skallerormsbett
http://abcnews.go.com/US/snake-salvation-pastor-dies-snakebite/story?id=22542243

"snake salvation" ”ormfrälsning” = hädelse!!!

- 'Snake Salvation' Pastor Dies From Snakebite
'Orm-Frälsande' Pastor Dör Från Ormsbett

Även en varning för denna film... det är oerhört ”shockerande”... i alla fall för mig!
http://www.huffingtonpost.com/2014/02/10/nude-church-white-tail-virginia_n_4763199.html
Updated: 02/11/2014 9:59 am EST

Nude Church In Virginia, White Tail Chapel, Invites You To Bare More Than Your Naked Soul (NSFW)
Nakenkyrka i Virginia, White Tail Chapel, Inbjuder till att Blotta Mer Än Din Nakna Själ (NSFW)
(KJ = NSFW = Not suitable/safe for work = Inte lämpligt/säkert för arbete)

"worshiping in the nude” ”att tillbedja naken” = sjukt!
Ja, sådant här ogudaktigt pågår också i Guds Namn... ett annat evangelium – helt klart!
Skrämmande!
Mycket mer skulle kunna kommenteras om ovan ”orm & nakenkyrkor”... men avstår – ville bara uppmärksamma
på att villolärorna florerar överallt – vi måste vara medvetna och stå fasta i Guds Ord!

Elvor och Janne hade med en intressant kommentar på sin ”SNABBNYTT” i början av detta år:
HUR MÅNGA VÅGAR LÄMNA EN SEKT EFTER ATT HA HÖRT DETTA? (Klipp)

Mp3 – lyssna – mindre än 1 minut!

Kunde inte låta bli att ta med det... det är ”tänkvärt” och jag vill passa på att förmana lite:
Rannsaka dig själv och sök Herren – är det Honom du vill följa helhjärtat, eller är det en ledare, en sekt du följer?!?
Det tål att granskas!
Förmedlar man villoläror så är det oerhört sannolikt att profetiorna inte heller är sanna!
Men skulle de ”verka sanna” – vart leder de till?
Djupare in i Guds Ord eller djupare in i att söka ”manifestationer” och upplevelser – söka ”andra gudar”?
5 Mosebok 13:1-6
Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under,
och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger:
Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem",
då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty Herren, er Gud,
prövar er för att finna om ni älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.
Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till,
honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.
Men den profeten eller den som har drömsyner skall dödas. Ty han predikade avfall från Herren, er Gud,
som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som Herren,
din Gud, har befallt dig att gå. Du skall skaffa bort det onda hos dig.
Svenska Folkbibeln (SFB)
If there arise among you a prophet, or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder,
And the sign or the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying,
Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them;
Thou shalt not hearken unto the words of that prophet, or that dreamer of dreams: for the Lord your God
proveth you, to know whether ye love the Lord your God with all your heart and with all your soul.
Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice,
and ye shall serve him, and cleave unto him.
And that prophet, or that dreamer of dreams, shall be put to death; because he hath spoken to turn you away
from the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of bondage,
to thrust thee out of the way which the Lord thy God commanded thee to walk in.
So shalt thou put the evil away from the midst of thee.
King James Version (KJV)

Vilken ande är det som man har letts av!?!
Inte heller är det troligt att ”manifestationerna” kommer att vara Bibliska och sanna...

Här är ett ”praktexemplar” från Bibelordet i Matteus 24:24
... falska profeter skall uppstå, och de skall göra stora tecken och under,
för att om möjligt föra även de utvalda vilse.
Reformationsbibeln - andra upplagan 2014
… and false prophets, and shall shew great signs and wonders;
insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

King James Version (KJV)

RKK som förmedlar ett FALSKT evangelium med tillbedjan av döda människor & ikoner m.m. framkallar falska
manifestationer...
http://news.yahoo.com/thousands-flock-39-weeping-39-mary-statue-israel-180538459.html
Thousands flock to 'weeping' Mary statue in Israel - Yahoo News
Tusentals flockas till "gråtande" Mariastaty i Israel - Yahoo Nyheter

Och Dagen gjorde inget för att peka på ett SANT Evangelium under OS – de skulle så klart vara ”ekumeniskt korrekta”:
Se Bilaga #5 för att se artikeln om denna länk skulle försvinna eller ej gå att öppna.
http://www.dagen.se/nyheter/det-kristna-hoppet-ska-markas-under-sotji-os/
Det kristna hoppet skall märkas under Sotji OS

Bilden i artikeln är från en Katolsk kyrka... och de skriver om ”Interfaith Centers – Präster, pastorer och kaplaner inom
de fem största världsreligionerna – kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism...”
ÄR DET VAD TIDNINGEN DAGEN KALLAR FÖR ”DET KRISTNA HOPPET”???
Under artikeln i ovan länk hade det med namn på ”kristna idrottare i Sotji”...
Vid en snabbkoll så fann jag flera katoliker bland dessa s.k. ”kristna idrottare i Sotji” – som tidningen Dagen
vill framhäva i artikeln... Både intressant & avslöjande... man kan se åt vilket håll tidningen Dagen vill dra sina
läsare... de kan ju inte längre vara ignorant om skillnaderna på Evangelisk Bibellära och RKK-lära – så nu gör de
detta medvetet och beredvilligt... föser Dagen-läsarna in i fåran mot Rom... tillbaka under påven... FY SKÄMS!

2 Petrus 2:18-19
Ty de talar stora men tomma ord och lockar genom köttsliga,
lösaktiga begär tillbaka dem, som verkligen kommit undan dem som lever i villfarelse.
De lovar dem frihet, fast de själva är slavar under fördärvet.
Ty det man besegrats av är man slav under.
Reformationsbibeln - andra upplagan 2014
For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh,
through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error.
While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption:
for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.
King James Version (KJV)

1 Timoteus 4:1-3
Men Anden säger tydligt och bestämt att i de sista tiderna skall somliga avfalla från tron
och hålla sig till villoandar och onda andars läror*, *KXII: djävulsläror.
genom dem som med hyckleri talar lögn, vilka är brännmärkta i sina egna samveten
och som förbjuder äktenskap och vill att man skall avstå från mat, som Gud har
skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och har lärt känna sanningen.
Reformationsbibeln - andra upplagan 2014
Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith,

giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;
Speaking lies in hypocrisy; having their conscience seared with a hot iron;
Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath
created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. King James Version (KJV)

2 Tessalonikerbrevet 2:9-12
Hans ankomst är ett verk av Satan, med stor makt och med falska tecken och under
och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade,
därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta.
Och på grund av detta skall Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de skall tro lögnen,
för att de skall bli dömda, alla de som inte trodde sanningen utan fann behag i orättfärdigheten.
Reformationsbibeln - andra upplagan 2014
Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish;
because they received not the love of the truth, that they might be saved.
And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:
That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
King James Version (KJV)
2 Korintierbrevet 6:14-18
Gå inte i främmande ok tillsammans med dem som inte tror. Ty vad har rättfärdighet
med orättfärdighet att göra? Och vilken gemenskap har ljus med mörker?
Eller hur kan Kristus och Belial* komma överens? Eller vilken delaktighet har den troende med den som inte tror?
*Ett judiskt namn på Satan.

Eller hur kan man förena Guds tempel och avgudar? Ty ni är den levande Gudens tempel,
som Gud har sagt: Jag skall bo i dem och vandra ibland dem, och jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.
Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent, och jag skall ta emot er.
Och jag skall vara en Fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.
Reformationsbibeln - andra upplagan 2014
Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath
righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?
And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?
And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God;
as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.
Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord,
and touch not the unclean thing; and I will receive you.
And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty.
King James Version (KJV)
2 Timoteus 3:1
Men detta ska du veta, att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Reformationsbibeln - andra upplagan 2014
This know also, that in the last days perilous times shall come. King James Version (KJV)

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

Med Guds Helige Andes hjälp kan vi stå fasta!
LÅT OSS INTE VILSEFÖRAS!
Att vara ledd av Guds Helige Ande – inte vilken ande som helst – är av största vikt för en sann kristen!
Här är en bra bok där man kan få Biblisk insikt om ”Vem är Den Helige Ande?” http://www.bibelfokus.se/dha_order
Och yttersta vikt är att läs Bibeln regelbundet – dagligen – för att förnya sinnet och mata oss med Ordet så vi lär känna
Den Helige och Hans vilja... och så att Guds Helige Ande kan påminna oss om Ordet när det behövs!
Må vi förbli i Kristus och vara redo när Han kommer!
För Sanningen,

Karin Jansson
Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8
(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna i detta nyhetsbrev
fungerade då det skrevs)
Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta
nyhetsbrev – det är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva.

OBS! Detta nyhetsbrev är inte avsett som ett personligt ondskefullt angrepp på ”NAR-apostlar och profeter” och
”NARianer” som människor (ej heller andra som nämns vid namn). Gud kommer att döma dessa, inte vi.
Men vi måste erkänna att mycket krävs av dem som står i ledningen för ”Apostoliska och Profetiska rörelser”,
som gör anspråk på att vara apostlar/profeter med speciella gåvor och ”smörjelse”... som profeterar hej vilt!!!!

