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Kommentarer av KJ i rött.     KJ har gjort vissa rättstavningar i nedan rapport 

 
Foto: Thomas Österberg 

Lugnt inför manifestationen. 

 
Nyheter 

Liverapportering från Jesusmanifestationen 

Läs direktrapporteringen och se bildspel (ovan). Dagens Thomas Österberg var på plats under Jesusmanifestationen i 
Stockholm. 

Så här var Jesusmanifestationen – minut för minut. 

16:40  
Gudstjänsten avslutas med att alla sjunger psalmen O, store Gud tillsammans. Lennart Möller önskar alla besökare en 
närhet till Gud och stor välsignelse. 

16:35 
Pastor Linda Bergling vänder sig till den som för första gången hör talas om Jesus. Det är väldigt lätt att ta emot Jesus 
i sitt hjärta, säger hon, och förklarar att de djupa ensamhetskänslorna kan försvinna. ”Du får ta emot ett helande i 
ditt inre, och Gud vill gjuta in sin kärlek i ditt hjärta.” I bönetältet ges mer vägledning och erbjuds en bibel.  
Inte lika lätt att omvända sig!!!  
Men för Kristi Evangelium så krävs att man också predikar om omvändelse – inte bara ”ta emot”! 

16.30  
Brad Hawkes, från kristna elevorganisationen Ny Generation, berättar om bibelutdelning och kristna skolgrupper 
som delar sin tro med andra ungdomar. "Gud tror på ungdomar", säger han. De allra flesta som kommer till tro i dag 
är i skolåldern. 
http://www.nygeneration.se/ = allkristen organisation = ekumenisk 

Tänd ett ljus för en kompis...?!? 
https://www.nygeneration.se/ngplus/?sub=39   
 

http://www.dagen.se/nyheter/liverapportering-fran-jesusmanifestationen/
http://www.nygeneration.se/
https://www.nygeneration.se/ngplus/?sub=39


http://sv.wikipedia.org/wiki/Ny_Generation - Bibelprojektet - Ny Generation startade det nu klassiska Bibelprojektet 
2003 genom att producera, i samarbete med Internationella Bibelsällskapet, en upplaga av det Nya testamentet i 
Nya Levande Bibelns översättning, som genom svenska lokalavdelningar delats ut i cirka 150 000 exemplar (2008). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Levande_Bibeln - Nya Levande Bibeln 
Nya testamentet, Nya Levande Bibeln är en svensk översättning av en engelsk nytolkning av Nya testamentet, utgiven 
av International Bible Society (Internationella Bibelsällskapet, numera Biblica) år 2003. 
--- Det var inte någon bibelöversättning utan en parafras eller fri tolkning. 
Så ungdomarna får alltså inte en Bibel – utan en parafras – en fri tolkning...  

16.20 
Pingstledaren Pelle Hörnmark äntrar talarstolen för att tala om väckelse. ”Väckelse är ett uppvaknande på insidan, 
och hela landet skulle må bra av det”, säger han. Men det får också följder i en yttre förändring, fortsätter Hörnmark: 
”Det behövs i ett segregerat Europa och i ett Sverige där det blir allt kallare. Människor som möter Jesus fylls av 
kärlek till andra människor.” 

16.15  
Inga officiella besökssiffror än, men poliser och arrangörer Dagen talar med tippar mellan 5 000 och 10 000 personer 
i Kungsträdgården. 

 16.10 
Sverigebönens Patrik Sandberg uppmanar till bön på nationaldagen, i alla 25 landskap, och förhoppningsvis på 200 
orter i landet. 

15:50  
Kungsträdgården böjer knä och ber för vårt land. Bön för barnen, för föräldrar, för riksdag och regering. 
De ber efter 7 Bergen strategin! 

15:10  
Annahita Parsan från Iran, präst i Svenska kyrkan: ”Tacka Gud för er frihet att berätta om Jesus här i Sverige.” Merzek 
Botros från Egypten, pastor i Centrumkyrkan Sundbyberg, berättar om svårigheter för kristna i Mellanöstern. 

14:55  
Kristna MC-bikers reser ett kors framme vid Jesusmanifestationens scen. 
Ritualer...  

14:40  
Klockringning för att gudstjänsten i Kungsträdgården ska dra igång. Manifestationsgeneralen Lennart Möller hälsar 
välkommen. En barnkör från Kids Corner drar igång med att de vill prisa Jesus medan allt fler samlas. Vi kan följa det 
som sker på scenen via en storbildsskärm. Två unga tjejer dansar till musiken framför mig. Ledningsgruppen har tagit 
plats där framme. 

13:55  
På Malmskillnadsgatan ber bönetåget för de mest utsatta i landet. Vidare för vård och omsorg och för polis och 
rättsväsende som har viktiga uppgifter här. Dessförinnan har man också bett för landets bank och affärsliv.  
”J-E-S-U-S”, skanderas det i tåget, varvat med lovsånger. Poliser står i gatukorsningarna, och det hela går värdigt till.   
Som sagt; de ber efter 7 Bergen strategin! 

13:35 
Nu ger sig bönetåget i väg genom centrala Stockholm, sjungande lovsånger och ärande på skyltar med bibeord om 
Jesus. Olika kulturer och människor från olika landsdelar finns med i det allkristna tåget. Man passerar bland annat 
förbi slottet, riksdagshuset och Dramaten under vandringen. Svårt att uppskatta hur många som går i tåget, men 
flera hundra, definitivt.     = ”allkristna” = EKUMENIK!! 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ny_Generation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Levande_Bibeln


12:50 
En härlig solig dag, med mycket folk ute, men samtidigt ett stilla lugn i Kungsträdgården några timmar innan 
Jesusmanifestationen. Säkerhetsvakterna får svara på frågor från tonåringar inför kvällens profana konsert med 
Steve Angelo. Samtidigt börjar marschdeltagare och andra så smått samlas. 

12:05 
Jag träffar en journalist från Polen som är här och bevakar Jesusmanifestationen. Hon jobbar på katolska 
veckotidningen Gosc Niedzielny, med 130 000 exemplar i upplaga. Det innebär att tidningen är den största 
veckotidningen i landet. Hon tycker arrangemanget är jätteintressant. 

 11:40 
Linda Bergling: ”Våga skapa kristna vårdalternativ utan att mörka allting! Jag har vägrat att mörka. Jag vill förmedla 
läkedom via Jesus Kristus. Nu är vi först i landet att få ett vårdalternativ, ett HVB-hem, på kristen grund godkänt av 
socialstyrelsen.   (HVB = Hem för Vård eller Boende) 

11:30 
Pastor Linda Bergling drar fler åhörare än Marcus Birro, i princip fullsatt vid seminariet i Citykyrkan. Hon utmanar 
kristenheten i hela världen: ”Göm inte den kristna helandetjänsten i en källare! Allt som Jesus gjorde var offentligt.” 
(se lovsångskör i bildspel ovan) 

10:53  
Birro: ”Det finns en feghet hos kristna att tala om Jesus. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson har 
exempelvis upphört att tala om Jesus sedan hon blev minister. Jag klandrar henne inte för detta, men någon måste 
bryta den här fegheten.” 

 10:45 
Författaren och krönikören Marcus Birro och pastor Stefan Swärd samtalar i Folkungakyrkan på Söder, som invigs i 
helgen. ”Det finns en generositet och nedstämd men tydlig solidaritet hos kristna. Väldigt sjåsfria människor jämfört 
med kulturvärlden. Jag trivs väldigt bra där”, säger Birro. (se bildspel ovan) 

10:17 
I det varma solskenet utanför Clara kyrka möter jag tre damer med norska flaggor, det är ju Norges nationaldag 
också. Berit Bakkmyr, Iren Tårstad och Elisabeth Gundersen går på bibelskolan Arken, och har varit med på 
bönegudstjänsten. Bra att börja med lovsång och bön, säger de, innan de ska vidare till Norges 200-årsjubileum av 
grundlagen, och troligtvis tillbaka till Jesusmanifestationen därefter. (se bildspel ovan) 

10.13 
Annika Landgren, från baptistförsamlingen Tabernaklet i Göteborg, har åkt till Jesusmanifestastionen ihop med sin 
dotter för att visa att det finns många kristna i landet. 

09:40 
En konsert med Steve Angelo efter Jesusmanifestationen i Kungsträdgården i eftermiddag. Åtskilliga tusen väntas till 
denna tillställning. I Clara kyrka ber man för dessa besökare (se bilden). Men också för statsminister Fredrik 
Reinfeldt, kungahuset, de mest utsatta i samhället, kulturlivet och media samt för familjens upprättelse och 
barnens trygghet. (se bildspel ovan)  Åter igen; de ber efter 7 Bergen strategin! 

09:15  
En stilla morgon i Stockholm. Ett möhippegäng på tunnelbanan, tiggare packar upp utanför T-centralen och några 
stilla flanörer på Drottninggatan. I Clara kyrka fullsatt med människor i i olika åldrar som sjunger lovsång till ”den 
Helige” och ber för Sverige och dess folk. 

 


