
Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev – December 2014  
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Jesusmanifestationen – NAR-infekterat - DEL 8 
(Marketplace Movement... 7 Mountains...)      

 

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus! 

 

Jesusmanifestationen...  

Vad kan vara fel med att tillsammans tåga genom gatorna och deklarera tron på Jesus?!? 

Ja, det ”verkar” ju oskyldigt... men... 

I ett nyhetsbrev 2012 om Sverigebönen – som förmedlar NARianernas 7 Bergen strategier – så varnade jag kortfattat 

för Jesusmanifestationen:      Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg " Sverigebönen" = NAR Del 2 >>    (sidan 19)  citat: 

 

 

 

 

 

Jag skulle vilja påstå att detta ”ekumeniska” bejakande av RKK är den största orsaken till att det inte är ”oskyldigt”  

och jag anser att det är tillräckligt för att varna för och vägra vara med på Jesusmanifestationen. 

 

Men något som jag upptäckte redan inför förra årets Jesusmanifestationen var att Sverigebönen är en stor del av 

och har genomsyrat detta evenemang... vilket är ännu en orsak till att det verkligen inte är ”oskyldigt”... 

I ovan länk till nyhetsbrev ”NAR Del 2” så är det hur tydligt som helst att Sverigebönen förmedlar NAR-strategier...  

Sverigebönen har anammat NARianernas 7 Bergen strategier... och jobbar febrilt med att sprida detta ekumeniskt 

utöver Sverige! Och vilket tillfälle de fått genom att göra det till alla som deltar i Jesusmanifestationen... 
 För dig som inte läst tidigare nyhetsbrev; NAR = New Apostolic Reformation = Nya Apostoliska Reformationen. 

 

Jag kommer även ta upp lite mer om Ellel Ministries som också kan förknippas med NAR, som nämnts om tidigare... >> 

Tro mig eller ej... men man kan faktiskt hitta spår av Ellel även i Jesusmanifestationen! 

Fast det blir i nästa nyhetsbrev, för att det inte ska bli ett så ”förfärligt” långt nyhetsbrev...  ;-D) 

Här är den officiella länken till Jesusmanifestationen 2014: http://www.jesusmanifestationen.se/  

Så här såg sidan ut i höstas...   

 

          Den sjunde  
                          Jesusmanifestationen 
 
        Lördagen den 17:e maj 
 
 
 
 
 
 

 Jesusmanifestationen är fokuserad på Jesus och lyfter fram kärnan i den kristna tron.  
 Hela dagen är en form av gudstjänst med många olika uttrycksformer. 
 Teologiskt baseras Jesusmanifestationen på bibelordet i Johannes 14:6 och den Nicenska trosbekännelsen 
   

  KJ = Nicenska trosbekännelsen ... av alla trosbekännelser så har man alltså valt just den version som säger  

  ”och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.” ... allt för samarbetet/ekumeniken med RKK! 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-5_12.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-9_12.html
http://www.jesusmanifestationen.se/
http://www.jesusmanifestationen.se/om-oss/bekannelsen


Nu i december 2014 kan man även läsa: 
 

En paus för vila år 2015 
 
Jesusmanifestationen (JM) kommer att ta en paus under 2015, för att sedan fortsätta under 2016. 
Ledningsgruppen är aktiv men har en låg profil under 2015. 
 
Arbetet är omfattande när det gäller JM och vi har diskuterat detta i ledningsgruppen.  
Bibeltexten i 3 Mos 25: 1-7 talar om just detta – att ta en paus. En aktiv paus som ger kraft och distans,  
och som ger plats till eftertanke. 
 
"Herren talade till Mose på Sinai berg. Säg till israeliterna: När ni kommer in i landet som jag ger er,  
skall landet fira Herrens sabbat. I sex år skall du beså din åker, och i sex år skall du beskära dina vinstockar  
och bärga skörden. Men det sjunde året skall landet ha en sabbatsvila, en Herrens sabbat. Då skall du inte  
beså din åker och inte beskära dina vinstockar. Vad som växer upp av spillsäden efter skörden skall du inte 
skörda, och de druvor som växer på dina obeskurna vinstockar skall du inte plocka. Det skall vara ett år av 
sabbatsvila för landet." 
 
Det är många bibeltexter som berör pendlingen mellan att vara aktiv och att vara i vila. Inte minst Jesus  
drog sig undan vid många tillfällen för att få vila och få tid till eftertanke. 
 
Ledningsgruppen har siktet på 2016 men sätter av 2015 till en sabbatsvila. Vi vill uppmuntra till lokala JM runt 
om i landet under 2015! Fördelen detta år är att det inte blir krockar med lokala JM och JM i Kungsträdgården. 
Låt det få blomma med lokala initiativ under 2015 och sedan har vi en stor JM i maj 2016! 
 
Ledningsgruppen för Jesusmanifestationen 
 
”Jesus är Vägen, Sanningen och Livet" 
Tron på Jesus har en inneboende kraft att förvandla människor och omständigheter och därför vill vi 
tillsammans upphöja Jesus på Jesusmanifestationen. 
 
Varmt välkommen! 

 
 
Detta meddelande kunde även läsas i de ”kristna tidningarna”: 
 http://www.dagen.se/ingen-jesusmanifestation-n%C3%A4sta-%C3%A5r-1.304637  
 http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/12/10/Jesusmanifestationen-gor-uppehall/  
 
 
Så inför 2015 uppmuntras man nu att ordna Jesusmanifestationer lokalt runt om i landet... hm... 
 
Och man har redan en planerad i Jönköping – lördagen den 2a maj 2015: 
http://www.jesusmanifestationen.se/lokala-manifestationer  -  Lokala Manifestationer 
 http://www.jesusmanifestationen.se/lokala-manifestationer/jonkoping_786 - Jönköping 
 
 Ladda ned pdf 

 
 
 
 
 
 
     NEJ, jag gör inte reklam för detta!! 
 
     Min avsikt är istället att varna för ’JM’...  
     Läs vidare så kommer du att förstå varför! 
 
 
              (’JM’ = Jesusmanifestationen) 

 
 

http://www.dagen.se/ingen-jesusmanifestation-n%C3%A4sta-%C3%A5r-1.304637
http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/12/10/Jesusmanifestationen-gor-uppehall/
http://www.jesusmanifestationen.se/lokala-manifestationer
http://www.jesusmanifestationen.se/lokala-manifestationer/jonkoping_786
http://www.jesusmanifestationen.se/objfiles/1/JMmarschupphoj_-1034229215.pdf


(Även på första sidan kunde man i höstas se denna 

annonsering om Sverigebönen, om man skrollade ner 

lite...  Men nu i och med ”meddelandet om sabbatsvila”  

verkar det ha tagits bort...) 

Här kan vi tydligt se att Sverigebönen ”infiltrerat” & ”infekterat” Jesusmanifestationen: 
(Detta nedan kopierades tidigare i höst) 

 
http://www.jesusmanifestationen.se/om-oss - Om oss 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.sverigebonen.se/  

 
 
 
 
 
 
 
SVERIGEBÖNEN OCH  
JESUSMANIFESTATIONEN  
I SAMARBETE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://www.sverigebonen.se/nyheter/2014/05/tid-att-soka-gud/  eller Se Bilaga #1 ”Tid att söka Gud” (ifall det 

                             skulle försvinna) 
 Jag avstår att kommentera detta ”upprop till bön”... men vill uppmärksamma att i slutet av brevet så läser vi:  

 
 INGEMAR HELMNER                HANS LUNDAAHL               CLAES-GÖRAN BERGSTRAND  

 Ambassadörer för Sverigebönen =   INTRESSANT ATT INGEMAR HELMNER ÄR INVOLVERAD I ’JM’!!! 

Läs mer: 

http://jesusmanifestationen.unity.se/om-oss/sverigebonen 

På denna sida finns länk direkt till Sverigebönen 

          - - -  

          På hemsidan kan den plats där man arrangerar sin     

          bönesamling den 6 juni registreras, dels för att hjälpa    

          bedjare runtomkring i landet att lätt hitta till platsen,    

          dels som uppmuntran genom att alla som besöker   

          hemsidan kan se hur stora delar av vårt land täcks av  

          bön denna dag. 

          Hemsidan ger också tips och råd hur bönesamlingen   

          kan genomföras, det kan du läsa mer om här. 

http://www.jesusmanifestationen.se/om-oss
http://www.sverigebonen.se/
http://www.sverigebonen.se/nyheter/2014/05/tid-att-soka-gud/
http://jesusmanifestationen.unity.se/om-oss/sverigebonen
http://www.sverigebonen.se/


Tillbaka till Jesusmanifestationen: 
 http://www.jesusmanifestationen.se/ledningsgruppen - Ledningsgruppen 
 Lennart Möller  Ordförande i Jesusmanifestationen. 
   Professor i medicin och vice ordförande i EFS. 
   EFS är en Jesus-centrerad rörelse inom Svenska Kyrkan. 
   www.efs.nu 
 Linda Bergling  2:e pastor i Församlingen Arken 
   Grundare av bibelskolan "Jesus helar och upprättar" 
   och av Församlingen Arkens Helandecenter. 
   www.arken.org 
 Hans Weichbrodt  Präst i Svenska Kyrkan. 
   Inspiratör i Oasrörelsen 
   Oasrörelsen är en karismatisk förnyelserörelse inom 
   Svenska Kyrkan med stor öppenhet för andra kyrkor och samfund. 
   www.oasrorelsen.se 
 David Bergman Vingren Jesusmanifestationens säkerhetsansvarige sedan 2009. 
   Kontaktperson för flera delområden. 
   Från Stockholm. Tidigare engagerad i Citykyrkan i Stockholms   
   arbete med ungdomar från plattan (Sergelarkaden) 
 Merzek Botros  Pastor Arabiska församlingen 
 Patrik Sandberg  Eget företag inom chefsutveckling och organisationsutveckling. 
   En av ledarna i Södermalmskyrkan. 
   I ledningen för Sverigebönen, som är en allkristen bönerörelse   
   med bred förankring i hela kristenheten. 
   www.sverigebonen.se 
 Stefan Svärd  Evangeliska Frikyrkan EFK 
   http://www.efk.se/ 
 Gunilla Olausson  Utvecklingschef inom Frälsningsarmén med stor erfarenhet 
   av samarbete utöver samfundsgränser och event. 
 Bengt Malmgren  Katolik och läkare till yrket. Har en välbesökt blogg om 
   samhälle, kristendom, religion och kultur. 
 Stefan Gustavsson Direktor för CredoAkademin, ett kristet studiecenter i  Stockholm 
   www.credoakademin.se 
   Generalsekreterare SEA - Svenska Evangeliska Alliansen 
   www.sea.nu 

 
Missa inte att Stefan Swärd och Stefan Gustafsson är med i ledningsgruppen för detta ”ekumenikande”... 
 
 http://www.jesusmanifestationen.se/program - Program 

  
 
De ber efter ”7 Bergen Strategin” 
 
>>   = Länken har tagits bort... 
        Se bilaga #2  ”Jesusmanifestationen_Bönevandring 2014”                

Längre ner på sidan:  

     

                                    >>  = Länken har tagits bort...  

UTDRAG:                  Se Bilaga #3  ”Jesusmanifestationen_Pressrelease”                 

 Bönegudstjänst i Klara och Bönevandring - Jesusmanifestationen – den 17 maj i Kungsträdgården  

 - - -  

 Vill välkomna dig, familjen, församlingen, kristna i din stad och region att komma till Stockholm 17 maj. 

 Bönegudstjänsten i Klara kyrka kl 09.00-10.00 leds av Patrik Sandberg från Sverigebönen och lovsångsteam från 

 Citykyrkan och Emanuel Reimersson. Bön för allt som ska ske under dagen och även bön för den unga 

 generationen kommer att lyftas upp. Kom i tid då det blir mycket folk.  

 Sverigebönen har även ett böneseminarium 10.30-12.00 i Citykyrkan och mahognysalen 2 tr. Där ser vi på Jesus 

 som vårt exempel, hur kan vi be för individ, familj, stad och land. Torbjörn Erling och team med olika talare från 

 Sverigebönen. TED talks modellen (flera korta inlägg) om bön.  
         TED talk = http://sv.wikipedia.org/wiki/TED = Technology, Entertainment, Design – Teknologi, Underhållning, Formgivning) 
 En ny bönebok släpps under dagen ”tid att be” 50 lektioner (livets ordsförlag) Världen idag och Sverigebönen 

 som utgivare. Sverigebönen släpper även sin nya hemsida med de 7 samhällspelare under dagen. Samt 10000 

 nytryckta bönefoldrar vi delar ut där vi har ett bord i kungsträdgården. 

Så Patrik Sandberg som är i 

ledningen för Sverigebönen... 

... är också med i 

ledningsgruppen  

för Jesusmanifestationen... 

Kan det bli mer tydligare  

än så här om Sverigebönens 

inflytande & påverkan –   

att de genomsyrat och 

”infekterat” 

Jesusmanifestationen?! 

http://www.jesusmanifestationen.se/ledningsgruppen
http://www.jesusmanifestationen.se/program
http://www.jesusmanifestationen.se/download.do?ug=Mastereditor&f=Vandring+JM2014.pdf
http://www.jesusmanifestationen.se/download.do?ug=Mastereditor&f=PM+nr+3-JM2014.docx
http://sv.wikipedia.org/wiki/TED


ÄR DET NÅGON MER ÄN JAG SOM INSER ALLVARET I DET SOM STÅR HÄR OVAN??? 
Jesusmanifestationen promotar och annonserar här för Sverigebönens nya bönebok och dess nya hemsida med 
de 7 samhällspelarna!!!    = 7 Bergen Strategin! 
 
Har sökt på LO’s Förlag och googlat på nätet... men tycks ej finna böneboken ”tid att be”...  visst är det konstigt!!?! 
 Men fann denna bok: http://www.sverigebonen.se/nyheter/2014/06/boken-lar-oss-att-be/ - Lär oss att be – 50 lektioner om bön 
 Kanske de bytte namnet på boken i all hast?!? 
 Och kan det vara denna bönefoldern de menar: http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2014/06/folder_bon.pdf   eller Se bilaga # 4
                                                                       ”Sverigebönen folder bön” 

Från Sverigebönens nya hemsida:   
 http://www.sverigebonen.se/nyheter/2014/05/gladjefest-pa-jesusmanifestationen/ - detta finns fortfarande kvar! 

Glädjefest på Jesusmanifestationen
 

Så har tusentals kristna från olika delar av Sverige för sjunde året i rad samlats  

i Stockholm till Jesusmanifestationen. Det blev ännu en gång en glädjefest i 

strålande solsken och där bönen gick som en röd tråd genom hela dagen.  

Från en fullsatt S:ta Clara kyrka på morgonen, då vi fick börja dagen med 

lovsång och bön för dagens program, till Sverigebönens välbesökta seminarium 

om Jesus som vårt exempel i bön och förbön, bönevandringen genom 

Stockholms gator och det avslutande stormötet i Kungsträdgården, då alla på 

nytt fick knäböja och be om att Jesus ska få bli ännu mer synlig i och genom sin 

församling. 

Jesusmanifestationen är inte ett evenemang, det är ett gensvar på den helige Andes maning till återupprättad enhet, kärlek 
till Jesus, varandra och vår nästa i det samhälle han satt oss i, och att söka ”stadens bästa” för Stockholm. 

Nästa tillfälle till detta är bön för Sverige den 6 juni, då möts vi igen, denna gången ute på våra respektive orter runtomkring 
vårt kära land! Det är inte försent att arrangera och registrera en bönesamling, ta kontakt med dina trossyskon på orten där 
du bor! 

Torbjörn Erling

© 2014 Sverigebönen - Ett ekumeniskt nätverk från olika kyrkor och organisationer i Sverige.  

 Det grämer mig enormt att man inte skriver Helige Ande utan slavar och skriver helige... med litet ”h”... 
 Ja, jag var bara ”tvungen” att kommentera detta! 

 
 http://www.sverigebonen.se/de-sju-samhallspelarna/   

Sju samhällspelare - Vad är det?

Att samhällets värderingar styrs och formas av ett antal bärande områden av inflytande är inte någon ny företeelse. 

Sverigebönen har valt att kalla dessa för samhällspelare. 

Tre ledare med stort förtroende i kristenheten, Loren Cunningham, (= UMU/YWAM grundare) Bill Bright och Francis Schaeffer 
fick oberoende av varandra under 1970-talet ett liknade tilltal om dessa samhällspelare, vilket på nytt förstärkte den bibliska 
visionen om att Guds rikes kraft är till för hela samhället – världen. Guds församling är kallad att vara saltet och ljuset i denna 
värld, att inte göra skillnad på vardag och söndag. Alla dagar, var man än är och vad man än gör, tjänar man Jesus. Guds vilja, 
Guds rike, synliggörs genom församlingen i den helige Andes kraft. 

Det är radikalt, enkelt och djupt bibliskt. I stället för att dra sig undan går Jesu lärjungar ut i hela verkligheten och vardagen. 

Genom bön och arbete genomsyras samhället och då är församlingen autentisk. Vi lever i världen men inte av världen. (Joh. 

17:15-16). Sverigebönen vill verka för att denna medvetenhet stärks hos varje Jesu efterföljare genom ett medvetet 

bönearbete och ett samhällsengagemang inspirerat av Guds Ande. 

Visionen om samhällspelarna utgår från sju huvudområden. Under dessa kan självfallet fler underliggande områden 

läggas till. De sju samhällspelarna är tänkta som en utgångspunkt, som ett stöd och vägledning i förbönen. 

   Politiker och myndigheter Guds församling Familjen Media Utbildning Näringsliv och arbetsplatser Kultur och idrottsvärlden 

   Ladda ner böneguide som Powerpoint här 

http://www.sverigebonen.se/nyheter/2014/06/boken-lar-oss-att-be/
http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2014/06/folder_bon.pdf
http://www.sverigebonen.se/nyheter/2014/05/gladjefest-pa-jesusmanifestationen/
http://www.sverigebonen.se/de-sju-samhallspelarna/
http://www.sverigebonen.se/de-sju-samhallspelarna/politik/
http://www.sverigebonen.se/de-sju-samhallspelarna/forsamlingen/
http://www.sverigebonen.se/de-sju-samhallspelarna/forsamlingen/
http://www.sverigebonen.se/de-sju-samhallspelarna/media/
http://www.sverigebonen.se/de-sju-samhallspelarna/utbildning/
http://www.sverigebonen.se/de-sju-samhallspelarna/naringsliv-och-arbetsplatser/
http://www.sverigebonen.se/de-sju-samhallspelarna/kultur-och-idrottsvarlden/
http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2014/05/BoneguideNationaldagen_2014_v1.ppt


 http://www.sverigebonen.se/om-sverigebonen/           OBS! Sverigebönens Referensgrupp!! 

Referensgrupp: 

 Liselotte J. Andersson (Missionskyrkan) 

 Biskop Anders Arborelius (Katolska Kyrkan) = RKK! 

 Peter Artman (Sv. Kyrkan/Bön med Europa) = Skrev om Artman i nyhetsbrev:  
 Anders Blåberg (Ordförande EFK)                         Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>  
 Annelie Enochson (riksdagsledamot för KD)            (Sid. 68, 82-86, 97) 

 Stefan Gustavsson (Svenska Evangeliska Alliansen) 

 Sten- Gunnar Hedin (Södertälje Pingst) 

 Lars-Göran Lönnermark (Överhovpredikant) 

 Desta Harigot (pastor för Full Gospel Eritrean Church, Stockholm) 

 Carl-Olov Hultby (Missionskyrkan)  = Även representant för Östanbäcks kloster –  

 Alf Liljehall (Full Gospel Businessmen)  Enhetens Kyrka... jag skrev om Hultby i nyhetsbrev: 
 Joakim Lundqvist (Livets Ord)  Sommarkonferenser 2011 Del 3 >>   (Sid. 9-11) 

 Ingrid Lundström (EFS)   (Finns även nämnt om honom i NAR-breven) 
 Lennart Möller (Jesusmanifestationen)  Se hans namn längst ned i detta dokument: 
 Tuve Skånberg (direktor för Clapham-institutet) Upprop - Enhetens Kyrka   >>  

 Anders Sjöberg (EFS, Söbykyrkan) 

 Anders Nordberg (ordf. för Sv. Kyrkans Lekmannaförbund) 

 Stanley Sjöberg (Webbkyrkan) 

 Lennart och Carolina Torebring (föreståndare Södermalmskyrkan) 

 Hans Weichbrodt (Sv Kyrkan/Oasrörelsen)         

Värdegrund 

Sverigebönen har Lausannedeklarationen som värdegrund, läs mer här. 

  Läs intressant och avslöjande info om Lausannedeklarationen: 
  Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>   –  sidan 28, samt denna  PDF ) 

http://www.sverigebonen.se/resurser/ - Resurser  
 
 
 
 
 
 
 
       Skaraborgsbönen! 
 

Läs nyhetsbrevet om Skaraborgsbönen från 2011:     

 Marknadsplats   Rörelsen... 7 Berg...  

Skaraborgsbönen... = NAR >> 
 
 
 
 
 
http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2014/06/folder_bon.pdf  - Ny folder om bön 

 Sverigebönens tre fokusområden    Se Bilaga #4  (samma som ovan) 

• Bön för Sverige på nationaldagen    Troligtvis var det denna bönefolder som 

• Att inspirera till och synliggöra lokal och regional mobilisering till bön och förbön  de delade ut på Jesusmanifestationen... 

 • Resurs för träning i strategisk förbön för samhället     =   NEJ TACK!!! 

 
 
Jag går inte mer in på Sverigebönens hemsida – skrev ju omfattande om dem i de första NAR-nyhetsbreven... 

Claphaminstitutet  - en tankesmedja och ett 

forskningsinstitut  http://claphaminstitutet.se/about/  

där Stefan Swärd är ordförande 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Claphaminstitutet  

http://www.sverigebonen.se/om-sverigebonen/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_30-6-11.html
https://www.svenskakyrkan.se/klostren/Upprop%20-%20Enhetens%20Kyrka
http://www.lausanne.org/se/hem/1554-lausannedeklarationen.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/4_Lausannerorelsen_BGraham.pdf
http://www.sverigebonen.se/resurser/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2014/06/folder_bon.pdf
http://claphaminstitutet.se/about/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Claphaminstitutet


Men vill bara visa att de TYDLIGT visar vad ”De 7 samhällspelarna” (= 7 Bergen) är: 
Detta fanns med i inbjudan till lunchbönemöte för att mobilisera bön för 6 juni, 2012.   
Har ingen länk till denna sid – men Se Bilaga #5 för att se inbjudan i sin helhet. 
= Exakt samma ”Berg / Pelare” som NARianerna undervisar om = samma villolära!!! 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så åter igen tillbaka till Jesusmanifestationen:  
Även dessa länkar har tagits bort – vilken ”tur” att jag kopierade dem  ;-D) 
 http://www.jesusmanifestationen.se/seminarier  - Seminarier 
 Seminarium Jesus själens och kroppens läkare.  
 Ledare: Linda Bergling 
 - - -  

 INNEHÅLL:  

 Vi kommer att lägga fokus på den bibliska helandetjänsten och  

 uppmaningen om att lägga händerna på de sjuka så att de kan  

 bli friska. 
 Sem.Linda Bergling affisch.pdf 

  Linda Bergling och Anita Barker...  

  Focus på biblisk helandetjänst 

 

 Att Linda Bergling förmedlar Trosförkunnelsen är väl inte  

 okänt för någon... hon har nämnts ibland i mina nyhetsbrev! 

 Om Anita Barker skrev jag 2010 i nyhetsbrevet:  

        Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser, och en massa länkar >> 

 

 Detta ger mig ännu en anledning till att varna för och  

 vägra vara med på Jesusmanifestationen! 

Se Bilaga #6 ”Förbön JM  2014” (Kopierat september 2014) 
Länken har tagits bort http://www.jesusmanifestationen.se/lokala-manifestationer/anmalan-medarbetare 
 
Tidningen Dagen hade ”Liverapportering från Jesusmanifestationen”  
 http://www.dagen.se/nyheter/liverapportering-fran-jesusmanifestationen/     
Jag kunde inte låta bli att kommentera lite...  Se Bilaga #7 för dessa kommentarer! 
 

http://www.jesusmanifestationen.se/seminarier
http://www.jesusmanifestationen.se/download.do?ug=Mastereditor&f=Sem.+Linda+Bergling+affisch.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_16-11-10.html
http://www.jesusmanifestationen.se/lokala-manifestationer/anmalan-medarbetare
http://www.dagen.se/nyheter/liverapportering-fran-jesusmanifestationen/


Här kommer lite utdrag från Jesusmanifestationen 2013: 
Även då var Sverigebönen involverad och promotad på hemsidan...   
 OBS! Nedan länkar och kopieringar är hämtade 4 maj 2013. Länkarna fungerar dessvärre inte heller längre... 
 
http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=32&oid=276 
          OBS! Sverigebönen hade en egen länk på sidan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och de annonserade om Sverigebönen den 6 juni! 

http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=32&oid=276


http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=32&oid=262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=32&oid=262


http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, de promotade denna bönekalender via den ”kristna” tidningen Världen Idag också – inför 6 juni, 2013... 

http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/03/29/Alla-aldrar-i-bon-for-landet/   

 

Se Bilaga #9 - Sverigebönen – Bönekalender - Världen Idag  
(ifall det skulle försvinna) 

 

 

 

  

 ... samtidigt förbereder vi oss för Bönevandringen på Jesusmanifestationen  

 den 18 maj, säger Patrik Sandberg i Sverigebönen. 

Se Bilaga #8 

Bönekalender - 2013 Sverigebönen 

http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=91
http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/03/29/Alla-aldrar-i-bon-for-landet/


Att “kyrkoåret” – utifrån 

den Gregorianska 

kalendern – är RKK 

påverkat... är väl ingen 

hemlighet!? 

Svenska_kalendern >>  

Jag går inte in på detta 

nu, ville bara poängtera 

att ”kyrkoårets rytm” 

inte är Bibliskt! 

Vet ni vad jag precis upptäckte...  med tanke på nedan bok av Carl-Erik Sahlberg... 
De har tagit bort Carl-Erik Sahlbergs namn från Sverigebönens hemsida! 
 

Detta nyhetsbrev skrevs 2011... Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>   
Då var det tydligt på Sverigebönens hemsida att Carl-Erik Sahlberg var  Referensgruppens ledare... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det framkommer även i ”Sverigebönens bilaga från 2011” som fortfarande finns tillgänglig på deras nya hemsida: 
http://www.sverigebonen.se/resurser/#bilaga  >>>  Sverigebönens bilaga   
 =  http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2014/05/sverigebonen_bilaga_2011.pdf  
Kopierat från sidan 2:                        Eller Se Bilaga #10 
                         Sverigebönen_bilaga_2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                         Carl-Erik Sahlberg = 
                         En av eldsjälarna bakom Sverigebönen! 
 
Hm... av någon anledning finns hans namn inte med längre på sidan för ”Referensgrupp”... 
 
Carl-Erik Sahlbergs bok ”Predikningar i katedralen” är utgiven av Semnos Förlag. 
 http://www.semnos.com/butik/andakt/predikningar-i-katedralen/ -  Predikningar i katedralen | Semnos Förlag 

Predikningar i katedralen Carl-Erik Sahlberg 189 kr 
Kategori: Andakt, Böcker, Uppbyggelse.  
Beskrivning 
Specifikationer 
Carl-Erik Sahlberg tjänstgjorde under nästan 25 år som präst i Stockholms 
domkyrkoförsamling. Han fick då predika i tre av huvudstadens anrika katedraler – 
Storkyrkan, S:ta Clara och S:t Jacob. Mest fanns han inom S:ta Claras utåtriktade, 
sociala verksamhet, där han var verksamhetsansvarig.  
Nu finns för första gången några av hans mest uppskattade predikningar samlade  
i en bok. De korta, kärnfulla kapitlena, är ofta illustrerade med de  
människors livsberättelser som Carl-Erik Sahlberg mötte under sin tid i  
St:a Clara.Texterna är upplagda efter kyrkoårets rytm och kan därmed  
läsas som en inspirerande veckoandaktsbok som berör hela det kristna livet. 

Carl-Erik Sahlberg har under de senaste åren varit domkyrkokomminister i Stockholms stift. Han har  
även varit kaplan för riksdagens kristna grupp och var en av fem kandidater i ärkebiskopsvalet 2006. 
Under drygt tjugo år arbetade han i S:ta Clara kyrka, med ett omfattande uppsökande socialt arbete i 
Stockholms city. För detta har han tilldelats Hans majestät konungens medalj av åttonde storleken i 
högblått band: ”för betydelsefulla insatser inom Kyrkans sociala arbete”. 
Carl-Erik Sahlberg är ofta anlitad som uppskattad konferenstalare och som tv-predikant i SVT.  
Han är teol. dr och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet samt verksam som författare till ett  
flertal uppmärksammade böcker. Numera är han bosatt i Tanzania där han tillsammans med sin 
hustru Overa leder ett arbete bland utsatta barn. 

Kanske han är borttagen från hemsidan då han nu är bosatt i Tanzania...? 

Vad hjälper det att få medalj av Sveriges konung... när man förmedlar villoläror till Konungars Konung barn?!? 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kalendern
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.sverigebonen.se/resurser/#bilaga
http://www.sverigebonen.se/resurser/#bilaga
http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2014/05/sverigebonen_bilaga_2011.pdf
http://www.semnos.com/butik/andakt/predikningar-i-katedralen/
http://www.semnos.com/produkt-kategori/bocker/andakt/
http://www.semnos.com/produkt-kategori/bocker/
http://www.semnos.com/produkt-kategori/bocker/uppbyggelse/
http://www.semnos.com/butik/andakt/predikningar-i-katedralen/#tab-description
http://www.semnos.com/butik/andakt/predikningar-i-katedralen/#tab-attributes


Hm... undra om Tommy Dahlman – Semnos Förlag – har blivit en ”7-Bergen Agent”?     

Kanske en del av Sveriges ”Change Agents” (Förändrings Agenter)...???? 

Han har ju gett ut Sahlbergs bok... Sahlberg som varit ”en av eldsjälarna bakom Sverigebönen”... 

NEJ, jag påstår inte detta – jag bara undrar! 

MEN han tycks i alla fall vara en ”LO-Agent” som skriver på Världen Idag!!!??                    (LO = Livets Ord) 

Ja, för att skriva på en sådan tidning så är man i alla fall inte emot LO... och man bejakar indirekt Trosrörelsen...  
 http://blogg.varldenidag.se/dahlman/ - Dahlman idag – Tommy Dahlman blogg 

  http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rlden_idag 
  Band till Livets Ord  -  Trots att tidningen har breddat sin läsekrets, ledning och redaktion och beskriver sig som allmänkristen så betraktas 

  Världen idag av vissa bedömare som trosrörelsens och Ulf Ekmans egna nyhetskanal.[2] Kritiker menar att Livets Ord har en strategi att tona 

  ned sin centrala roll i flera projekt, däribland Världen idag.[13][14] Den slutsatsen grundar sig främst på tidningens ägarstruktur, där flera tunga 

  aktieägare är Livets Ords-församlingar eller företagare med tillhörighet i Livets Ord eller med vänskapsband till redaktionen, och  

  sammansättningen av redaktionen, som domineras av medlemmar i Livets Ord.[2] 

  Tidningen själv anser att de är fristående och oberoende, men bekräftar historiska kopplingar till Livets Ord.[12] 

 

Carl-Erik Sahlberg var ju i Skara när de hade ”Förbönsdag” för Skaraborgsregionen... 

Då de bad utifrån de 7 områdena = 7 Bergen Strategin från NAR! 
 

 OM du missat detta – läs:  

 Varning Rom-världskyrkan intar din ort!   

 och 

 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>  
 Det var då bönenätverket ”Skaraborgsbönen” uppmärksammades! 

 

Detta nedan är från Skaraborgsbönens kalender för 2013, men de bytte hemsida – förra året hette deras hemsida 

www.euprayer.se, men byttes tydligen i år till www.skaraborgsbonen.se – så länkarna nedan fungerar inte... 

Vad bra att jag även kopierade dessa sidor!  ;-D) 
 

http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=115  - Skaraborgsbönens Kalendern  (som sagt; länk fungerar ej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapha Mission…  

Det verkar som Suleman & Tina Manzoor  

också är involverade i 7 Bergen strategin… 

Trosrörelseförkunnare är då klart! 

 

De är i alla fall involverade i Skaraborgsbönen! 

Utdrag från Raphas nyhetsbrev: 
Den 11 maj hålls dessutom Skaraborgsbön på 

sommarhemmet i Mölltorp då Suleman är med och 

leder bön för vår region. Vi lever i spännande tider 

och Herren vill manifestera Sin närvaro och kraft i 

och genom Sitt folk - så kom och var med! 

 

Se Bilaga #11 -  

Rapha Nyhetsbrev - Mars 2013    

http://blogg.varldenidag.se/dahlman/
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rlden_idag
http://www.truereformation.net/2011/08/28/varning-rom-varldskyrkan-intar/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.euprayer.se/
http://www.skaraborgsbonen.se/
http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=115


I april 2013 hade Skaraborgsbönen en film med NARianen  

Cindy Jacobs på hemsidan – den fanns fortfarande kvar på den  

nya sidan om man skrollade ner lite... 

 

Through this special video, we will share with you what the prophets have 

spoken - "The Word of the Lord for 2013." Please take a moment to watch    

this and then prayerfully consider what the Lord is preparing us for in the  

year ahead!  

Genom denna speciella video, kommer vi att dela med dig vad profeterna har 

talat - "Herrens Ord för 2013." Vänligen, ta dig tid att titta på detta och tänk 

sedan under bön på vad Herren förbereder för oss inför det kommande året! 

”Vad profeterna har talat – Herrens Ord för 2013” 

Det är NAR-profeter de menar!!! 

I mitt förra nyhetsbrev togs det just upp om att dessa NAR-profeter & apostlar ”profeterar” inför kommande året... 

 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: NAR-profetior för 2014 - Del 7 >> 
Cindy Jacobs är en självutnämnd NAR-apostel/profet... 

 

På den gamla hemsidan hade Skaraborgsbönen i april 2013 en länk till en sida som hette ”SCHOOL OF PRAYER”...  

Om man klickade på den så länkades man direkt till Cindy Jacobs hemsida där hon har en sida med 

 10 Minute Prayer School...  (Detta tycks ej finnas kvar på den nya sidan) 

  
”10 minuters böneskola med Cindy Jacobs”     

http://www.generals.org/prayer/prayer-school  

 

Tidigare i år – på den NYA hemsidan – var Calle och Cecilia Wallgren från Skara  

fortfarande med som kontakt personer för Skaraborgsbönen! 
http://www.skaraborgsbonen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=104  

 

 

                           Nu i december upptäckte jag att de har 

                           tagit bort innehållet på hemsidan och 

                           hänvisar nu till Sverigebönen! 

            

 

  

     

  Vi hänvisar till Sverigebönens hemsida  www.sverigebonen.se. 

  Under resurser finner du länkar till bönenätverk  

  En rubrik är bön i Skaraborg, därunder finner du platser 

  som har ekumenisk bön för staden, Landet och för Israel. 

 

http://www.sverigebonen.se/resurser/ - Resurser 
Man får skrolla ner en bit och informationen finns i höger spalt... 

 

Så nu är det Claes Rangsjö – pastor i Betaniakyrkan 

som är kontaktpersonen i Skara 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_28_4_14.html
http://www.generals.org/prayer/prayer-school
http://www.skaraborgsbonen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=104
http://www.sverigebonen.se/
http://www.sverigebonen.se/resurser/


Och Skaraborgsbönen hade andra s.k. ”profetiska ord”, bl.a. från NARianen Rick Joyner: 

http://www.skaraborgsbonen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=108  

 

                                     

 

 

 

 

 Det är ganska avslöjande att ha Cindy Jacobs och Rick Joyner på sin hemsida... 

 De är ju bland ”eliten” inom NAR...  

 Och med tanke på att Skaraborgsbönen också anammat ”7 Bergen Strategin” 

 så befarar jag att de bejakar NAR med dess strategier och agenda fullt ut! 

 

 Vill härmed passa på att poängtera att Daniel Viklund hade bett Skaraborgs-

 bönen att ta bort hans ”profetia” från hemsidan... det har han sagt till mig 

 personligen... vid ”första blicken” så tycktes den vara borttagen förra året! 

 MEN av någon anledning fanns den kvar på någon slags ”dold sida” som inte 

 gick att se/hitta från hemsidan... ett tag gick det att hitta om man sökte 

 ”Profetiskt ord över Sverige av Daniel Viklund Skaraborgsbönen”... 

 

 Så på den gamla hemsidan fanns den fortfarande kvar 2013 och kunde tyvärr 

 förmedlas vidare: http://euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=107   

                                      (länk fungerar ej längre) 

 Men då den tycks vara helt borta från Skaraborgsbönens nya hemsida,  

 så finns den, trots allt, fortfarande på nätet:    

  http://bon.crossnet.se/viewText.do?textID=1011  

  Bön.nu har fortfarande med ”profetian”!!! 

  

 Vilka är Bön.nu? 

 http://bon.crossnet.se/viewNavMenu.do?menuID=3  - Om Bön.nu 

 Vision 

 Visionen är att samla kristna bönemöten som pågår i vårt land på ett överskådligt sätt.  

 Bönemötet är det viktigaste mötet som vi har för att få se ett förändrat Sverige,

 men ofta annonseras de inte, det är helt enkelt svårt att hitta var det finns bönemöten! 

  

 Vilka står bakom sidan? 

 Crossnet – Kristen portal och IT-företag  

 Praisegate – Bibel och lovsångsdatabas på nätet 

 Sverigebönen - Bönenätverk som inspirerar till bön 
 

                                               
                                              KOM IHÅG ATT SKARABORGSBÖNEN KAN FÖRKNIPPAS DIREKT                  
                                              TILL SVERIGEBÖNEN!  Vilket bevisas ytterligare i deras hänvisning nu... 

För att läsa texten tydligare = Profetord till Sverige - Daniel Viklund 2009-11-28  

Detta är en bilaga till nyhetsbrevet Skaraborgsbönen... = NAR >>  så mina kommentarer finns också! 

http://www.skaraborgsbonen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=108
http://euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=107
http://bon.crossnet.se/viewText.do?textID=1011
http://bon.crossnet.se/viewNavMenu.do?menuID=3
http://www.crossnet.se/
http://www.praisegate.com/
http://www.sverigebonen.se/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/23_ProfetordSverigeDanielViklund2009_11_28.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html


Intressant att Sverigebönen är bland de som står bakom Bön.nu! 

Och vilket ”sammanträffande” att Skaraborgsbönen hade med just Bön.nu under ”länkar” på sin hemsida! 

http://www.skaraborgsbonen.se/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=43&Itemid=48 

Så ”profetian” finns fortfarande kvar och kan tyvärr förmedlas vidare... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Profetian” kan även läsas på denna sida: http://profetiskt.blogspot.com/2012_06_01_archive.html  

Skrolla ner till:  

 

 

 

 

 

                   - - - 

 

 

           

                 Detta var hämtat från Skaraborgsbönens gamla hemsida... så länken fungerar ej längre... 

Hm... intressant att dessa fortfarande tillåts förmedla ”profetian”... med tanke på att Viklund bad Skaraborgsbönen 

att ta bort den...   Ja, jag kommenterade om ”profetian” i nyhetsbrevet: 

 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>   (speciellt sidorna 69, 74-77 samt  BILAGA ) 

 

Man kan bara spekulera och undra VARFÖR de tagit bort hemsidan till Skaraborgsbönen...  

Min förhoppning är att de som var ledare & kontakt personer insåg att de förmedlade NAR-villoläror...  

MEN inget offentligt avståndstagande har hittills gjorts, inte som jag känner till alla fall...  

Och de har ju uppenbarligen fortfarande bön och hänvisar till Sverigebönen som är NARianskt så det osar!!! 

Varpå jag fortfarande måste varna för Skaraborgsbönen! 

http://www.skaraborgsbonen.se/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=43&Itemid=48
http://profetiskt.blogspot.com/2012_06_01_archive.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/20DanielViklundprofetiaSkara2006.pdf


Låt oss komma ihåg att ”bedja utifrån de 7 Bergen” kommer från NARs ”Change Agent” Os Hillman: 

http://www.marketplaceleaders.org/training/ml-institute/  

 

     Os Hillman jobbar febrilt på att bygga upp ett 

     ”Change Agent Network”  

     ”Förändringsagent Nätverk” 
     http://www.marketplaceleaders.org/change-agent-network/  

 

 

 

 

 

 

http://www.charismamag.com/life/men/17361-do-you-hear-god-in-your-workplace  

Friday, April 26 2013  --  Do You Hear God In Your Workplace?  by Os Hillman 
God is raising up a new breed of man and woman in the workplace today. We have 
largely been a people who have operated at a “principle-based level” in regard to our 
relationship with God. 
Our culture has been such a formula-based society that it has penetrated the church with 
this philosophy. In the workplace movement this is especially true. We often hear of 
programs like, 10 Steps to Better Church Growth or 5 Ways to Become a Better Leader, 
etc. that are designed to give us a formula for walking with God or succeeding in our jobs. 
Don’t get me wrong; there is a place for these programs. However, I believe God is calling forth a new kind of workplace 
believer who is operating at a higher level. 
Knowing His Presence 
Moses was leading the Israelites out of Egypt when they did not have water. They began to complain to Moses. Moses cried 
out to God for help. God told Moses to speak to the rock and water would come from it. In the past, God told him to strike 
the rock. This was a new paradigm for Moses to “speak” instead of “strike” the rock. Moses disobeyed the Lord but was still 
able to bring forth water from the rock. “Take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together. 
Speak to that rock before their eyes and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so 
they and their livestock can drink” (Num 20:7-8). 
Today, we have many believers who refuse to operate at the “listening and obeying” level with God. They would rather 
use their skill and power only to accomplish their call. This will not produce spiritual fruit for the Kingdom. Rather, it will  
only produce “Ishmaels,” which is attempting to accomplish something for God in our own strength, the one thing Jesus 
never did... 

Jag översätter inte ovan utdrag från Os Hillmans artikel... bara gulmarkeringarna:  

en ny avkomma – att verka på en högre nivå – ”lyssna och lyda” nivå med Gud  

Detta  ”luktar” NAR... med deras ”lext level” (nästa nivå) snack... 

Och det ”luktar” en hel del Bob Jones som älskade att tala om ”a new breed” (en ny avkomma)! 

  

Vänner, det är naturligtvis inte fel att bedja – vi ska naturligtvis bedja för alla livets områden...  

Bön är en självklarhet för varje Bibeltroende som är på-nytt-född! 

MEN när vi vet om agendan bakom 7 Bergen – att ”inta” dessa berg/pelare! – så är det skäl nog att varna! 

 

Om du missat tidigare nyhetsbrev om NAR så rekommenderar jag att du läser dem om du vill veta mer om 7 Bergen. 

                  Finns på denna sida: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html  

 

http://www.marketplaceleaders.org/training/ml-institute/
http://www.marketplaceleaders.org/change-agent-network/
http://www.charismamag.com/life/men/17361-do-you-hear-god-in-your-workplace
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html


På tal om ”Change Agents” 

 

Ordspråksboken 24:21-23 
 21 

My son, fear the LORD and the king; Do not associate with those given to change; 
 22 

For their calamity will rise suddenly, And who knows the ruin those two can bring? 
 23 

These things also belong to the wise: It is not good to show partiality in judgment. (New King James Version) 

 21 
My son, fear thou the LORD and the king: and meddle not with them that are given to change:  

 22 
For their calamity shall rise suddenly; and who knoweth the ruin of them both? 

 23 
These things also belong to the wise. It is not good to have respect of persons in judgment.  (King James Version) 

 
 21 

Min son, frukta HERREN och kungen, ge dig inte i lag med upprorsmän. 
 22 

Ty plötsligt kan olycka komma över dem, och vem vet när ödeläggelse från dessa båda kommer? (Svenska Folkbibeln) 

 21 
Min son, frukta HERREN och konungen; giv dig icke i lag med upprorsmän. 

 22 
Ty plötsligt skall ofärd komma över dem, och vem vet när deras år få en olycklig ände?  

 23 
Dessa ord äro ock av visa män. Att hava anseende till personen, när man dömer, är icke tillbörligt. (Svenska 1917) 

Som ni märker så försvinner själva ”poängen” i de svenska Biblarna... men på engelska framgår det tydligt: 
”those given to change”, vilket betyder ungefär = ”de som är begivna till förändring” 

 
En bättre beskrivning finns inte om NARs ”Change Agents” (Förändringsagenter)...  
Tänk att Gud visste om att det skulle komma de som är begivna till förändring! 
Och det står att vi inte ska umgås/förena oss med dem! 
Låt oss ta varning! 

 

I februari  i år skrev jag om YWAM / UMU Norge – Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: UMU/YWAM = NAR - Del 6  >>  

YWAM Restenäs, Sverige, var med på Jesusmanifestationen i år... 

De annonserade om det både i ett nyhetsbrev...  

 

 

och på deras hemsida... 

http://www.ywamrestenas.se/sv/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YWAM/UMU som är NAR-influerade deltar naturligtvis i Jesusmanifestationen som anammat NARs 7 Bergen! 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_27_2_14.html
http://www.ywamrestenas.se/sv/


Åter igen tillbaka till Jesusmanifestationen 2014: 
 
http://www.isidor.se/kks/sv-se/aktuellt/jesusmanifestationen.aspx - Katolsk Karismatisk Förnyelse 

  

 

 

 

 

Bengt Malmgren,  

katolsk representant i 

Jesusmanifestationens 

ledningsgrupp... 

 

 

Och nu bakåt i tiden... 

Det finns fler som varit involverade i Sverigebönen...  

Medvetna eller omedvetna (?) om VAD detta egentligen förmedlar... 

 

http://bengtsjoberg.blogg.se/2010/june/ - Bengt Sjöbergs Blogg från 2010... 

  

 

Nu arrangerar vår församling Sverigebönen  

i morgon klockan 11 i Pingstkyrkan i Hällefors.  

Vi har en power point-presentation med många fina 

bilder, bibelord och uppmaningar att be för vårt land, 

skolor, företag, politiker och för växande inflytelserika 

församlingar. 

 

 

Men det är klart... Bengt Sjöberg är ju  

broder till Stanley Sjöberg som initierade 

Jesusmanifestationen... 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesusmanifestationen  

 

 

 

 

 

 

http://www.isidor.se/kks/sv-se/aktuellt/jesusmanifestationen.aspx
http://bengtsjoberg.blogg.se/2010/june/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesusmanifestationen


Har även nämnt i mina tidigare nyhetsbrev att ICCC har kopplingar till NAR... "Sverigebönen" = NAR Del 2 >>  -  sidan 31 

Här är kopia på deras nyhetsbrev från September 2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man vet om att ICCC samarbetar med NAR  

så blir annons om ”Förvandlat Arbetsliv” med  

en gång inte lika ”attraktivt”! 

 

 

Visst låter det bra och Bibliskt att kunna påverka arbetslivet – men inte på NARs vis! 

Intressant också att just ICCC var sponsrare till Jesusmanifestationen 2013!  

 

Hämtat den 15/6-13 från: http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=104 – länken fungerar inte längre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som jag ser det... så är ICCC en organisation som bejakar Ekumeniken, Trosrörelsen och NAR strategier! 

 

 

Nu ska jag försöka avsluta detta nyhetsbrev... 

 

Jesusmanifestationen vill upphöja Jesus – men det blir en sammanblandning av olika samfund och religioner och 

därmed en massa olika ”jesusar”... bl.a. Bibelns Jesus – Trosrörelsens jesus – RKKs jesus – Mysticismens jesus...  

 

Man vill få till en enhet och en slags “väckelse” i egen kraft… MEN de som läser sin Bibel VET att så verkar inte Guds 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-5_12.html
http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=104


Helige Ande!  Man måste först böja sig för Ordet och Sanningen och därifrån kommer en Andens Enhet som inte 

männsikor kan rå på eller samordna i egen kraft! 

Charles Finney: 
 Revival is a renewed conviction of sin and repentance,  
 followed by an intense desire to live in obedience to God.   
 It is giving up one's will to God in deep humility. 
  Väckelse är en förnyad övertygelse om synd och omvändelse,  
  följt av en intensiv önskan att leva i lydnad till Gud.  
  Det är att ge upp sin vilja till Gud i djup ödmjukhet. 
 

TÄNK OM alla i Jesusmanifestationen gav upp sin vilja och började lyda Gud istället... 

Då skulle de istället för att ”ekumenika” börja vittna till alla katoliker och andra religioner så att de skulle få höra  

Kristi Evangelium som är Guds kraft till frälsning!!! 

Ja, jag är övertygad om att det vore Guds vilja! 

 

För som det är nu så leder tyvärr denna människogjorda ekumeniken till Rom och så småningom till en världsreligion... 

Och detta har vi varnats för i Bibeln! 

 

Några Bibelord som jag vill uppmärksamma – de är tankeväckande och värda att beakta: 

Titus 2: 7-8, 11-12  
 

7 
In all things shewing thyself a pattern of good works: in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity, 

 8 
Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed,  

 having no evil thing to say of you. 
 11 

For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, 
 12 

Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, 
  and godly, in this present world;    King James Version (KJV) 
 
 

7 
och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet.  

 8 
Var sund och oklanderlig i ditt tal, så att din motståndare måste skämmas, då han inte har något ont att säga om oss. 

 11 
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.  

 
12 

Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt,  
 rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,  Svenska Folkbibeln (SFB) 

 7. och visa dig själv i allt som ett föredöme i goda gärningar, oförfalskad och värdig i den oförgängliga läran. 
 8. med sunt, oangripligt tal, så att motståndaren skäms, då han inte har något ont att säga om oss. 
 11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.  
 12. Den lär oss att avsäga oss all ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, 
 rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen, 
 13. och vänta på det saliga hoppet och den store Gudens och vår Frälsares Jesu Kristi härliga uppenbarelse. 
      Reformationsbibeln – 2:a uppl. 2014 (pdf)  

 

HELA 2 Tessalonikerna 2 – men SPECIELLT verserna: 9-12, 15: 
 9. Hans ankomst är ett verk av Satan, med all kraft och tecken och under av lögn  
 10. och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som blir förtappade,  
 därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta.  
 11. Därför skall Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de skall tro lögnen,  
 12. för att de skall bli dömda, alla de som inte har trott sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. 
 13. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er, bröder, ni av Herren älskade,  
 därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning, genom Andens helgelse och tro på sanningen.  
 14. Till det har han kallat er genom vårt evangelium, till vår Herres Jesu Kristi härliga egendom. 
 15. Alltså, bröder, stå nu fasta och håll er vid de lärdomar, som ni har tagit emot,  
 om det än har skett genom vårt tal eller brev.            Reformationsbibeln – 2:a uppl. 2014 (pdf) 
 
 9 

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under  
 

10 
och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade,  

 eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.  
 

11 
Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen  

 
12 

och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 
 15 

Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.                  Svenska Folkbibeln (SFB) 

 9 
Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, 

 10 
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; 

http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf
http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf


  because they received not the love of the truth, that they might be saved. 
 

11 
And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie: 

 12 
That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. 

 15 
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.     

              King James Version (KJV) 

2 Thessalonians 3: 2, 6, 14-15  

 2 
And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith. 

 6 
Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from 

 every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. 
 14 

And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. 
 15 

Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. King James Version (KJV) 

 2 
och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron.  

 6 
Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från  

 varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss.  
 14 

Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra,   
 så att han får skämmas.

 

 15 
Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder.   Svenska Folkbibeln (SFB) 

 2. och att vi blir räddade från dem som uppför sig mycket illa och onda människor. Ty tron är inte var mans. 
 6. Men vi uppmanar er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn, att ni drar er ifrån varje broder, som vandrar oordentligt 
 och inte efter den lära, som han har fått av oss. 
 14. Men om någon inte lyder vårt ord i brevet, ge noga akt på den mannen och ha inte något med honom att göra,  
 så att han får skämmas. 
 15. Men håll honom inte för er ovän, utan förmana honom som en broder. Reformationsbibeln – 2:a uppl. 2014 (pdf) 

 
 

VI MÅSTE VÅGA FÖRMANA ÄVEN I DENNA TID! 

 

http://www.deceptioninthechurch.com/exposingerror.html - Exposing Error: Is It Worthwhile?   Att Exponera Fel: Är det värt det? 

 Exposing error is most unpopular work. But from every true standpoint it is worthwhile  

 work. To our Savior, it means that He receives from us, His blood-bought ones, the loyalty  

 that is His due. To ourselves, if we consider "the reproach of Christ greater riches than the  

 treasures of Egypt," it ensures future reward, a thousand-fold. And to souls "caught in the  

 snare of the fowler"-how many of them God only knows-it may mean light and life,  

 abundant and everlasting. 

                     Att exponera fel/villfarelse är mest impopulärt arbete. Men från varje sann ståndpunkt är det ett  

                    givande arbete. Till vår Frälsare, betyder det att Han får från oss, vi Hans blod-köpta, lojaliteten som  

                                   Han är förtjänt av. För oss själva, om vi anser "Kristi smälek är större rikedom än skatterna i Egypten”,  

                    så säkerställer det framtida belöning, tusenfalt. Och för själar "fångade i fågelfängarens snara"-hur   

                    många av dem Gud vet-det kan betyda ljus och liv, rikligt och evigt. 

 
 
Charles H. Spurgeon: 

Discernment is not knowing the difference between right and wrong. 
It is knowing the difference between right and almost right. 
 Urskiljning är inte att veta skillnaden mellan rätt och fel.  
 Det är att veta skillnaden mellan rätt och nästan rätt. 
 
 

The truth is not in doubt any more. 
What is lacking is the will to let it burst forth 
 Sanningen är inte längre att tvivla på.  
 Det som saknas är viljan att låta den bryta fram  
 

 
 
LÅT OSS VILJA STÅ FÖR SANNINGEN – ETT ÄKTA BIBLISKT EVANGELIUM MED SANN ENHET! 

LÅT OSS VILJA VARNA ANDRA MED RISK FÖR ATT BLI IMPOPULÄRA – RÄDDA DE SOM RÄDDAS KAN! 

Ursäkta min  

SvEngelska översättning! 

http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf
http://www.deceptioninthechurch.com/exposingerror.html


Jag skulle kunna skriva så mycket mer... ta med fler detaljer...  

MEN jag tror att för dig som läser – som är vaken och förstår vilken tid vi lever i – du som läser Bibeln regelbundet...  

... du förstår redan allvaret om det som jag nämnt om... och du kan ju gå in på länkarna och se vidare själv! 

 

Så vad vill jag med detta nyhetsbrev? 

Jo, jag vill varna för Jesusmanifestationen och uppmärksamma dess samröre med Sverigebönen (= 7 Bergen!)... 

Jesusmanifestationen har bivit NAR-infekterat! 

 

Och jag hoppas med detta kunna väcka så många som går – så  att fler ”bojkottar” dem i framtiden varhelst de 

”manifesterar” sig... även lokalt!!!  Så att det inte ska ”få blomma med lokala initiativ under 2015”... eller i framtiden! 

 

Kanske detta även kan väcka Jesusmanifestationens ledningsgrupp till eftertanke och omvändelse! 

Vi får be, hoppas och tro så! 

 

Du som varit med i Jesusmanifestationen och som nu inser att detta är fel... omvänd dig! 

Gå till Herren i bön och avsäg dig detta och be om rening i Lammets Blod!  

Hans Nåd räcker – Gud ÄR God! 

 

För Sanningen,             

Karin Jansson 

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8 

 (Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna i detta nyhetsbrev  

fungerade då det skrevs) 

 

Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta  

nyhetsbrev  – det är just den artikeln/texten jag länkat till som jag vill framhäva. 

 

 

 

 

 

Eller som Lighous Trails så bra formulerar sig: 

 As we continue on with our coverage regarding evangelical leaders and their ecumenical moves toward  

 Roman Catholicism, we once again wish to state that we bear no animosity toward individual Catholics,  

 but we are compelled to challenge these leaders on their compromise of the Christian faith according to   

 Scripture. 

 När vi fortsätter med vår bevakning angående evangeliska ledare och deras ekumeniska rörelse  mot  

 Romersk Katolicism, så vill vi återigen påstå att vi inte har något agg mot enskilda Katoliker, men 

 vi är tvungna att utmana dessa ledare om deras kompromiss av den Kristna tron enligt Skriften. 

 

 

 

OBS! Detta nyhetsbrev är inte avsett som ett personligt ondskefullt angrepp på de individer som nämnts vid 

namn. Gud kommer att döma dessa, inte vi.         

 

Men håll med om att mycket krävs av kristna ledare och representanter för ”rörelser” som bejakar ekumenik  

med RKK och manifestationer... och 7 Bergen strategier! 

 


