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Kun tänä päivänä katsot sekasortoa ja epävakautta nykyajan evankelikalismissa, kun näet 
omaehtoisten apostolien hengellisesti hyväksikäyttävän miehiä ja naisia kaikkialla maailmassa, niin 
voit yhdistää tämän hengellisen korruption lähteen yhteen mieheen: C. Peter Wagner. 
 
Jos C. Peter Wagner’in ansioksi voidaan lukea jotakin merkittävää, niin hän auttoi tunnistamaan 
karismaattisessa liikkeessä Myöhäissateen Uuden Järjestyksen (NOLR) kultin agendan, eli 
näiden omaehtoisten apostolien ja profeettojen ja heidän ”uuden viinileilin” seurakuntiensa 
nousun. ”Ellen ole erehtynyt, niin radikaalein kaikista muutoksista siirryttäessä vanhasta viinileilistä 
uuteen on tämä: Pyhän Hengen yksilöille delegoima hengellisen auktoriteetin määrä. Kaksi 
operatiivista sanaa ovat auktoriteetti ja yksilöille.” (Peter Wagner, lähde 1) 

 
Kuitenkin sen sijaan, että olisi kutsunut ulos tätä harhaoppista kulttiliikettä piilosta karismaattisen 
uudistuksen naamion alta, hän yritti olla sen johtaja antaen sille nimen Uusi Apostolinen 
Uskonpuhdistus (New Apostolic Reformation = NAR). 

”Tarvitsin nimen … Parin vuoden ajan kokeilin nimellä Post denominationalism 
(Jälkikirkollisuus). Liikkeen nimi jonka kannalle asetuin, on New Apostolic Reformation (Uusi 
Apostolinen Uskonpuhdistus).” (Peter Wagner, lähde 2) 

Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, kuka antaa tukensa, kuka suosittelee ja mainostaa C. Peter 
Wagner’in elämää ja palvelutyötä. Pyydämme lukijoitamme pitämään meitä posteissa koskien 
suosittuja evankelikaalisia johtajia, jotka puhuvat kunnioittavasti hänen kuolemastaan. Ne, jotka 
tunnustavat hänet, ovat hyvin todennäköisesti Apostoleja. 

Jennifer LeClaire kirjoittaa (lähde 3): 

Apostolinen pioneeri C. Peter Wagner menee kirkkauteen 
Peter Wagner, apostolisen palvelutyön pioneeri, on mennyt Herran tykö. Hän oli 86-vuotta 
vanha ja meni pois perjantaina klo 14.30. 

Wagner kärsi vajaatoiminnasta osassa sydäntään. Kesäkuussa hänet leikattiin kahdesti. 
Ensimmäisellä leikkauksella poistettiin ylimääräistä nestettä hänen vatsaontelostaan. 
Tämän toisen leikkauksen piti korjata keuhkoja kaatamalla talcum-pulveria keuhkoihin, mikä 
korjaa vuotavat keuhkot. 

Wagner’in ystävä, apostoli Chuck Pierce, vahvisti Wagner’in kuioleman facebook -sivullaan 
perjantaina, kutsuen Wagner’ia ”uuden ajan yhdeksi suurimmista kirkkohistorian 
muotoilijoista”. 
 
Wagner tunnustetaan johtavaksi auktoriteetiksi seurakuntakasvun ja hengellisen 
sodankäynnin alueilla. Wagner on yksi Maailman rukouskeskuksen (World Prayer Center) 
perustajista ja Wagner-instituutin kansleri Colorado Springs’issä Colorado’ssa. Wagner’illa 
on tutkinnot teologiassa, missiologiassa ja uskonnossa Fuller’in teologisesta seminaarista, 
Princeton’in teologisesta seminaarista ja Etelä-Kalifornian yliopistosta. Wagner palveli 15 
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vuotta kenttälähetyssaarnaajana Boliviassa ja hän opetti 30 vuotta kulttuurienvälisten 
opintojen koulun tiedekunnassa Fullerin seminaarissa. Wagner palvelee laajasti 
kansallisesti ja kansainvälisesti kotipesästään Colorado’sta käsin. Hän on kirjoittanut 70 
kirjaa mm. Prayer Shield, Territorial Spirits ja Apostles and Prophets. Häneltä jäi vaimo 
Doris. 
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