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Kuten nyt tiedätte tämän sarjan osista 1 ja 2, niin Uuden apostolisen uskonpuhdistuksen (NAR) 

johtajat uskovat vilpittömästi, että ”jumalat” todella kävelevät maan päällä keskellämme. Kuten Bob

Jones opettaa, he ovat osallisia jumalallisesta luonnosta ja kuin pieniä Jeesuksia, jotka vaeltelevat 

ympäri maailmaa. Nämä Jumalan ilmestyslapset (Manifest Sons of God) eli ”Uusi Rotu” on 

tarkoitus nostaa johtamaan lupunajan seurakuntaa. 

NÄYTTÄMÖÄ PYSTYTETÄÄN

NAR:in johtava apostoli C. Peter Wagner, julisti, että vuosi 2001 oli hallitsevien lopunajan 

apostolien ja profeettojen uuden apostolisen aikakauden alku seurakunnassa. Lakeland vuonna 

2008 oli tämän lopunajan globaalin herätyksen vahvistus, kun Paul Cain, Myöhäissateen Uuden 

Järjestyksen (NOLR) profeetta, saapui väittäen nähneensä sen, josta NOLR profetoi – ”Uuden 

Rodun.” Suorassa TV -lähetyksessä Cain väitti, että Todd Bentley oli osa tätä ”Uutta Rotua”. 

The ‘New Breed’ Among Us (Part 1): Todd Bentley 
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Osassa 2 raportoimme, kuinka myös Matt Sorger nousi näkyvään asemaan ”Uutena Rotuna” ja 

NAR -johtajien tunnustamana. 

The ‘New Breed’ Among Us (Part 2): Matt Sorger 

Tässä artikkelissa raportoimme tämän uuden rodun kolminaisuuden kolmannesta henkilöstä. 

Tämä pieni jumala on hyvin vaikutusvaltainen sellaisten miesten joukossa kuin Bill Johnson, 

Michael Brown, Daniel Kolenda, Benny Hinn jne.

Hänen nimensä on Todd White.

Ja hänen havaittiin olevan tätä uutta rotua Patricia King'in NAR-apostolisen palvelutyöjärjestön 

kautta:

“Todd White on osa ”Uutta Rotua”, joka vaeltaa maan päällä Herran kanssa – täysillä 

Jumalassa ja täysillä Jumalalle kaikissa asioissa kaikkina aikoina. Tämä Uusi Rotu rakastaa 

Jeesusta, rakastaa ihmisiä ja vaeltaa Jumalan voimassa, joka tulee Hänen rakkaudestaan ja 

vanhurskaudestaan ja he ovat todella Isän asialla maan päällä.” 

Source: Patricia King, 2014 – A New Breed, XP Media, http://www.xpministries.com/2014-a-new-

breed/, Published 13/06/2017 .

Patricia King sanoo toisaalla: 

“… On nousemassa uskovien uusi rotu. Miehiä ja naisia, jotka tietävät olevansa poikia ja 

tyttäriä, koska tuntevat Taivaallisen Isänsä. Tämä uusi uskovien rotu antaa Jumalalle kaiken, 

koska he ymmärtävät kaiken, mitä Hän antoi heidän vuokseen […] He elävät täydellisesti 

Herralle antautunutta elämää, Hänen valtakuntansa todellisuuden täysin kuluttamina. […]

Todd White on tämän uuden rodun edelläkävijä. Tässä CD -sarjassa hän jakaa ilmestyksen, 

oivalluksen ja todistuksia, jotka valaisevat, mitä on olla osa tätä esitaistelijakomppaniaa, joka 

virtaa vaivattomasti Jumalan voimassa ja läsnäolossa."

Lähde: Patricia King, THE NEW BREED 2 CD TEACHING BY TODD WHITE,XP 

Media, https://store.xpministries.com/products/the-new-breed-2-cd-teaching-by-todd-white?

variant=851952761, Published 13/06/2017.

Sana  ”esitaistelijakomppania” on tärkeää kieltä tunnistaa. Vuonna 1948 Latter Rain (joka antoi 

meille tämän NARismaattisen liikkeen), kutsui tätä harhaoppia ”poikalapsikomppaniaksi (manchild 

company)” ja on tärkeää, että otamme Latter Rain -kultin esille uudelleen. Franklin Hall oli yksi 

tärkeimmistä henkilöistä, joka vaikutti tähän harhaoppiseen lahkoon kirjallaan Atomic Power with 

God, Through Fasting and Prayer (Jumalan atomivoima paaston ja rukouksen kautta). IHOP:in 

Forerunner – verkkokirjakaupassa sanotaan, että Todd White ”suuresti suosittelee” Franklin Hall'in 
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kirjaa. [Source] 

Loppuun annamme Todd White'n puhua itsestään pienenä jumalana ja kuinka hän elää tänä 

”Uutena Rotuna”. Katso video tästä.

On tärkeää muistaa, missä Patricia King tapasi Todd White'n – ”kirkkauden koulussa (glory 

school).” Ihmisten täytyy olla tietoisia siitä, että NAR:issa on salainen mandaatti, joka tunnetaan 

nimellä "apostolinen mandaatti", joka selittää, miksi heillä on monia kirkkauden kouluja eri puolilla 

maailmaa. NAR-apostolit uskovat, että heidän tehtävänsä on kasvattaa tämä uusi rotu tälle 

seurakunnan viimeiselle jaksolle.

Source: Todd White, 新種のクリスチャンたち　Todd White-A New Breed Of Christian, YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=oHyqUNODhV0  Published on Nov 20, 2014. 

TRANSKRIPTIO VIDEOLTA

“Vuonna 2008, kun Patricia King tuli kirkkauden kouluun ja tapasin hänet ensi kerran, en tuntenut 

häntä. Kävin läpi kirkkauden koulun ja se oli hyvin raamatullinen, kertakaikkiaan ihmeellinen. Ohje 

ohjeelta, rivi riviltä, minulla ei ollut mitään käsitystä, mitä se oli. Se oli mahtavaa ja hän kutsui minut

ulos ja profetoi minulle. Ja sen tehdessään hän profetoi minulle nämä kaksi sanaa: Uusi Rotu. Ja 

se meni suoraan sydämeeni. Itseasiassa tyrmäsi minut. Olin tuon sydämessäni olevan sanan 

painon alla. Aivan maassa jonkin aikaa. 

… Mutta se, mitä Jumala on tekemässä minussa, on, että hän on nostamassa sukupolven, joka on

se Uusi Rotu. Kristikunnan Uusi Rotu. Uusi Rotu, sellainen, joka vaeltaisi Jumalan rakkaudessa, 

joka on häneen kohdistuvan intohimoisen rakkauden niin kuluttama... […] Kun lapseus on 

vahvistettu, niin se mitä tunnemme, on meidän isimme (dad). Hän on meidän isimme. Minä olen 

poika. Hän on minun isini. Ja siinä, missä on vahvistettu kompromissiton elämä, väliin ei pääse 

mitään. Koska kompromissi erottaa suhteen...

[…] Kun tämä on vahvistettu, kun lapseus on vahvistettu, ei ole mitään kompromissia. Miksi 

haluaisin liittyä toiseen, kun olen jo liittynyt Häneen, ellei kyse ole siviilisäädystä? unless it’s in a 

marital status? Tämä on hämmästyttävää… […] Se on täysin erilainen kuin mikään, mitä olen 

koskaan kuullut, tai edes unelmoinut, koska evankeliumi on 100% yliluonnollinen. Mutta siellä on 

sellainen paikka olla Jumalassa, jossa lapseus on vahvistettu, jossa vanhurskaus on kaiken sen 

sydän, mitä sinä olet. Jossa Hän on kaiken sen keskus, mitä sinä olet. Jossa Jumala on kaiken 

keskus kaikkina päivinä. Kun tulemme ymmärtämään, että emme voi tehdä mitään ilman Häntä… 
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[…] etten voi mennä mihinkään ilman Häntä, koska Hän on isini ja Hän rakastaa minua 

ylenpalttisesti. 

Kuten Heprealaiskirjeessä sanotaan, Hepr. 12:14: ”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja 

pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.” Ja tämä kohta voidaan ymmärtää 

kahdella eri tavalla. Jotkut sanovat, että ilman rauhaa ja pyhyyttä emme koskaan näe Häntä, mikä 

on totta. Mutta ilman rauhaa ja pyhyyttä elämässänne kristittynä, joka tavoittelee Jumalaa, 

Jumalan rakkaus on ylenpalttinen siellä, missä syvyys huutaa syvyydelle, missä meidän 

sydämemme ja hänen sydämensä tulevat yhdeksi, missä olemme toisiimme kietoutuneita, missä 

meidän näkemyksemme tulevat hänen näkemyksikseen …[…]  ei siksi, että olisimme robotteja, 

vaan koska Jumalan armo kietoutuu ajatteluprosesseihimme, jolloin tulemme yhdeksi. Missä me 

tavoittelemme pyhyyttä ja rauhaa kaikkien kanssa, koska ellemme tee sitä yksilötasolla, ihmiset 

eivät koskaan näe Jumalaa meissä, eivätkä koskaan halua sitä, mitä meillä on. 

Joten siinä on aikamoinen kasvun paikka ja katso, ihmeet alkavat yleistyä, parantumiset alkavat 

yleistyä, ne ovat runsaita. Jumala virtaa jokaisen kautta, koska Hän rakastaa ihmisiä. Ja paljon 

ihmisiä ilman lapseutta (sonship) tulee paikkaan, jossa he tekevät ihmeen, mutta eivät ymmärrä, 

että ovat poika ja he parantavat eivätkä ymmärrä, että ovat poika. 

[…] …] Ja kun se tapahtuu, he alkavat saada identiteettinsä sen kautta, mitä he tekevät eikä sen, 

mitä ovat. Mutta kun lapseus (sonship) on vahvistettu, teet ihmeen sen vuoksi, kuka olet. Sinä 

parannat jonkun Jumalan voiman kautta sinun kauttasi, koska Pyhä Henki virtaa sinun kauttasi 

aivan kuten Hän virtasi Jeesuksen kautta Jumalan rakkauden vuoksi heitä kohtaan.

Niinpä Jumala virtaa sinun kauttasi riippumatta siitä, onko puutarhasi puhdas vai ei, mutta sinä olet

oman sydämesi pehtoori. Niinpä voimme huutaa lisääntyneestä läheisyydestä Jumalan kanssa, 

jotta voisimme tavoitella Häntä voimakkaammalla halulla siihen pisteeseen, että haluamme hänen 

asioitaan kaikessa, mitä teemme...

[…] Mt. 7:21 sanoo: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan,

vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.” Huomaa, että siinä sanotaan, että tekee, ei 

vain tiedä, vaan tekee tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, emmekö ajaneet ulos riivaajia, 

emmekö tehnee monta ihmettä sinun nimessäsi?” […] Joten kyse  on tästä.  Tehdä Jumalan tahto, 

tietää Jumalan tahto eikä vain kävellä sen vaiheilla, vaan tehden se, tietäen ja tehden se. Missä 

suhde tulee siihen pisteeseen, ettet enää halua mitään muuta. Se sanoo: ”emmekö tehneet tätä 

kaikkea sinun nimessäsi? Ja sitten minä julistan heille: en milloinkaan tuntenut teitä. Menkää pois 



minun luotani”...

[…] Niinpä voimme vaeltaa sellaisessa lapseuden (sonship) määrässä, sellaisessa Jumalan 

rakkauden määrässä, ylenpalttisessa suhteessa Jumalaan sinne missä laittomuus ja vääryys on 

niin kaukana meistä, missä emme halua olla missään tekemisissä sen kanssa, koska kun olemme 

niin se on esteenä tälle [näyttää vertikaalisen suhteen käsillään]. 

[…]Ihmisten pitäisi nähdä Kristus sinussa, niin että haluavat, mitä sinulla on. Meidän on aika 

loistaa. Loistaminen ei tarkoita vain sitä, että kertoo ihmisille, että Jeesus rakastaa heitä. […] 

Minun Jumalani ei ole löytänyt minussa mitään vikaa, koska on paikka, jossa voimme vaeltaa 

puhtaudessa ja pyhyydessä ja rauhassa ja ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa…

…[Rukoilee] Isä, minä kiitän sinua Jeesuksen nimessä, Jumala, (että kuulun) tinkimättömään 

kristittyjen rotuun, joka lähtee ulos evankeliumin totuudessa (that is going to walk out the truth of 

the gospel). Että mikään ei tule estämään sitä. Jumala minä kiitän sinua ylenpalttisesta armosta, 

joka tulee seurakuntaruumiin päälle. Ei kompromissia Jeesuksen nimessä. Merkitse Jumala heidät 

Jeesuksen nimessä. Aamen.
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