
Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 13/12-12  
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... NAR i Sverige via ”Bönerörelser” – DEL 4 
(Marketplace Movement... 7 Mountains...) 

 
 
Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus! 

 
Ännu ett nyhetsbrev om Marknadsplats Rörelsen, 7 Bergen och NAR – och lite annat! – när tar det slut? 
Ja, det undrar jag också! Jag är ledsen, men det är så vida spritt och har kommit in över Sverige som en ”tsunami”... 
Det finns så mycket att skriva och varna om... Långt blir det också, men viktig information (anser jag!) så håll ut! 
Än en gång ursäkta SvEngelskan ... 
 

I del 1 >>  och del 2 >>  skrev jag om Skaraborgsbönen och Sverigebönen... ska nu skriva lite mer om dessa nätverk. 
 
Börjar med lite ”gamla nyheter” – Nationaldagen... Sverigebönens mål att 200 orter skulle be för Sverige 6/6.  
  
I Skara Domkyrka var man naturligtvis med på noterna! 
Nedan text är hämtat den 3/6-12 från Skara Pastorats hemsida: http://www.skarapastorat.se/ - Kalender 
 Gudstjänster, musik och samlingar 

Onsdag 6 juni 
Nationaldagen 
Varnhems kyrka 
11.00 Bön för Sverige, Arr: nätverket Sverigebönen 
Skara domkyrka 
11.00 Nationaldagsandakt, Anders Alberius 
11.30 Visning av domkyrkans hemliga rum 

15.00 Bön för Sverige, Arr: nätverket Sverigebönen          Se tidigare nyhetsbrev om 7 Bergen – i länkarna ovan! 

Stortorget, Skara 
20.50 Bön vid halning av flaggorna, Anders Alberius 

 
Även Daniel Viklunds ”f.d.” församling deltog: http://www.vdf.se/ (nedan kopierat i juni 2012) 
(”f.d.” för han är tydligen fortfarande en äldste där http://www.vdf.se/index.php?topic=ledarskap,  

http://www.vdf.se/index.php?topic=daniel_v - Daniel Viklund är församlingens utsände evangelist och predikant) 
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 http://www.vdf.se/calendar/event.php?eid=20120530140149426 - Västerdalarnas Friförsamling Event  -  juni 2012 
 Nationaldagsfirande hos Hermanssons 
          When: 2012-06-06 @ 13:00 - 15:00 
    Event Type:  
           Where: Hermanssons  
 Description: Lunch, bön, fika 
 
 
Så till Sverigebönen…  
 
http://www.sverigebonen.se/ - Böneämnen 30 maj - 7 juni 2012  
 
 1. Att 200 orter ber för Sverige 6/6.  
 2. Om fungerande hemgrupper i varje församling 
 3. Om välsignelse över hemgruppsledarna  
 
Här finns lista på de som hade registrerat sig att be för Sverige 6/6:    (kopierat den 3/6-12 ifall det skulle försvinna) 
http://bon.crossnet.se/viewNavMenu.do?menuID=1&nationalDay=true - Visa möten för: 
 
Visa alla platser som kommer ha nationaldagsbön 2012,  
i samarbete med Sverigebönen. 
 
 
 
 
Kommande möten 
onsdag 06/06 06:00 Nationaldagsbön 
Pingstkyrkan, Södertälje 
 
onsdag 06/06 08:00 Nationaldagsbön 
Furuhöjdskyrkan, Alunda 
 
onsdag 06/06 09:00 Bönemöte 
Pingstkyrkan, Varberg 
 
onsdag 06/06 09:00 Nationaldagsbön 
Korskyrkan, Örebro 
 
onsdag 06/06 09:00 Nationaldagsbön 
Skogakyrkan, Kungsängen 
 
onsdag 06/06 09:00 Nationaldagsbön 
Gunillaklockan, Uppsala 
 
onsdag 06/06 09:00 Nationaldagsbön 
Johannebergs kapell, Eskilstuna 
 
onsdag 06/06 09:30 Nationaldagsbön 
Saronkyrkan, Hallsberg 
 
onsdag 06/06 09:30 Nationaldagsbön 
Församlingen Guds Källa, Zinkgruvan 
 
onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
Pingstkyrkan, Lindesberg 
 
onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
Byrsta Missionshus, Kumla 
 

onsdag 06/06 08:00 Nationaldagsbön 
Församlingen Korset, Ystad 

 
onsdag 06/06 08:30 Nationaldagsbön 
Lidnäs, Värnamo 
 
onsdag 06/06 09:00 Nationaldagsbön 
Josua kristna center, Gamleby 

 
onsdag 06/06 09:00 Nationaldagsbön 
Falun / Centrumkyrkan, Falun 
 
onsdag 06/06 09:00 Nationaldagsbön 
Kungsberget, Åmål 
 
onsdag 06/06 09:00 Nationaldagsbön 
EFS-Kyrkan, Örkelljunga 
 
onsdag 06/06 09:00 Nationaldagsbön 
Ockelbo Missionskyrka, Ockelbo 
 
onsdag 06/06 09:30 Nationaldagsbön 
Församlingsgården, Storuman, Storuman 
 
onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
Motala Baptistförsamling, Motala 
 
onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
Södermalmskyrkan, Stockholm 
 
onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
Frälsningsarmén, Södertälje 
 
onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
Pingstkyrkan, Betaniasalen, Katrineholm 

onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
Jönköpings stadspark, Jönköping 
 
onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
EFS kyrkan, Hörby, Hörby 
 
onsdag 06/06 10:00 Bönemöte 
Kapellet Vårdsberg, Linköping 
 
onsdag 06/06 10:00 Bönemöte 
Hova pingstkyrka, Hova 
 
onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
Hunnebostrands Höge berg, Hunnebostrand 
 
onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
Församlingen Immanuel, Borlänge 
 
onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
Kråkberget, Nyköping 
 
onsdag 06/06 10:00 Bönemöte 
Ryssby Klint utsiktsplats i Borås, Borås 
 

 onsdag 06/06 10:00 Bönemöte 
 Ryttargårdskyrkan, Linköping 

 
onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
Missionsladan Hålland, Järpen 
 
onsdag 06/06 10:30 Nationaldagsbön 
Pingstkyrkan, Sundsvall 

 
onsdag 06/06 10:30 Nationaldagsbön 
Mosaik - en kyrka i Uppsala, hemma hos 
Helena, UPPSALA 
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onsdag 06/06 10:00 Nationaldagsbön 
Charisma, Höör 
 
onsdag 06/06 11:00 Nationaldagsbön 
Kristet Center, Örebro 
 
onsdag 06/06 11:00 Nationaldagsbön 
Vilbergskyrkan, Norrköping 
 
onsdag 06/06 12:00 Bönemöte 
Östra Berget i Söderhamn, Söderhamn 
 
onsdag 06/06 12:00 Nationaldagsbön 
Larmtorget, Kalmar 
 
onsdag 06/06 13:00 Nationaldagsbön 
Västerdalarnas friförsamling, Hermanssons  
trädgård, Dala-Järna    
Daniel Viklunds ”f.d.” församling!   
 
onsdag 06/06 14:00 Nationaldagsbön 
S:t Clara Kyrka, Stockholm 
 
onsdag 06/06 14:00 Nationaldagsbön 
Baptistkapellet, Salem i Kälom,  
Offerdal i Jämtland 
 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Lumsheden 109, Åshammar 
 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Dundret, Gällevare 
 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Husaby kyrka, tusenårsaltaret, Götene 
 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Tusenårsaltaret vid Husaby kyrka, Götene 
 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Skara domkyrka, Skara 

SKARA DOMKYRKA!  
Se nyhetsbrev del 1 >>  (Speciellt sid 74-77) 
 

onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Gustav Adolfs torg, Göteborg 
 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Rörviks Frikyrka, Rörvik 
 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Allianskyrkan, Falköping 
 
onsdag 06/06 16:00 Bönemöte 
XP Media, Hantverkarvägen 24, Haninge,  
Handem 
 
onsdag 06/06 16:00 Nationaldagsbön 
Betelkapellet, Njurunda 
 
onsdag 06/06 17:00 Nationaldagsbön 
Brunnsparken, Alingsås 
 

onsdag 06/06 11:00 Nationaldagsbön 
Gammelgården, Ludvika 
 
onsdag 06/06 11:00 Nationaldagsbön 
Smyrnaförsamlingen, Ljungskile 
 
onsdag 06/06 12:00 Nationaldagsbön 
Frösövallen, EFS sommarhem, Östersund 
 
onsdag 06/06 13:00 Nationaldagsbön 
Mjörnbotorget, Gråbo 
 
onsdag 06/06 13:00 Nationaldagsbön 
Korskyrkan, Ludvika 
 
onsdag 06/06 14:00 Nationaldagsbön 
Församlingen Livskällan, KIRUNA 
 
onsdag 06/06 14:00 Nationaldagsbön 
Spärren, karesuando 
 
onsdag 06/06 14:00 Nationaldagsbön 
Vid Tullbron, Falkenberg 
 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Hemgrupp, Norsjö 
 
onsdag 06/06 15:00 Bönemöte 
Lövuddens kapell, Västerås 
 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Nytt Liv, Gällivare 

 
onsdag 06/06 15:00 Bönemöte 
S:t Staffans Korset, Älvåsen, Svartberget i 
Hassela, Hassela 
 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Bönhuset Gottne, Mellansel 

 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
EFS Missionshus i Östra Husby, Vikbolandet 
 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Klaradals kloster, Sjövik 
 
onsdag 06/06 15:00 Nationaldagsbön 
Frälsningsarmén, Höganäs 
 
onsdag 06/06 16:00 Nationaldagsbön 
Silleruds kyrka, torget och Missionskyrkan, 
Årjäng 
 
onsdag 06/06 16:00 Nationaldagsbön 
Friluftsgudstjänst, VISBY 
 
onsdag 06/06 16:00 Nationaldagsbön 
Ladan, Markaryd, Markaryd 
 
onsdag 06/06 17:00 Nationaldagsbön 
Doktorsparken, Odensbacken 

onsdag 06/06 17:00 Nationaldagsbön 
Pingstkyrkan i Bor, BOR 
 
onsdag 06/06 17:00 Nationaldagsbön 
Furulundskyrkan, Partille 
 
onsdag 06/06 17:00 Nationaldagsbön 
Rinkeby Torg, Stockholm 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Pingstkyrkan, Avesta 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Västerslättskyrkan, Umeå 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Agape, Norrköping 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Pingstkyrkan, Edsbyn 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Elimkapellet, Västra Ämtervik 
 
onsdag 06/06 18:00 Bönemöte 
3.7, Boden 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Vasakyrkan, Hedemora 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Betlehemskyrkan, Kristinehamn 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
FV-klubbstuga, Örnsköldsvik 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Församlingen Ichtys, Lycksele 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
EFS Arken, Söderköping 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Saronhuset, Uddevalla 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Kyrkan vid Brommaplan, Bromma 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Missionskyrkan i Skellefteå, SKELLEFTEÅ 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Föreningen Bönhuset, Öv Gärdsjö 
Missonshus, Rättvik 
 
onsdag 06/06 18:00 Ekumenisk bön på 
nationaldagen 
Vevlingestrand, Bollnäs, Bollnäs 
 
onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Vetlanda Bibelcenter, Vetlanda 
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onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Svansteins kyrka, Svanstein 
 
onsdag 06/06 18:00 Bönemöte 
Pingstkyrkan Malå, Malå 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Korskyrkan, Byske 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
STHLMS BÖNEHUS, Grunden, Roseniuskyrkan, 
Stockholm 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Bring - Prästgårdsgatan 11, Vimmerby 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Pingstkyrkan, Vaggeryd 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbönemöte 
Bergstena missionskyrka, Alingsås 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Korskyrkan, Malmö 
 
onsdag 06/06 19:15 Nationaldagsbön 
Bönens Hus Örebro - Trefaldighetskyrkan, 
Örebro  
 
Onsdag 06/06 20:00 Nationaldagsbön 
Frikirken, Mysen, Norge 
 
 

      
 
http://www.sverigebonen.se/   
 
 
  
 
 
 
...och bönenätverket i Skaraborg        
förbereder för fullt en ny bönedag. 
 
 
 
 
Invandrare och svenskar, katoliker och  
trosrörelsefolk sida vid sida. Knävägen. 
Knälogi. 
     = Ekumenik! 
 
 
 
På Sverigebönens hemsida under ”Brev från Carl-Erik” den 26 juli 2012, skrev han bl.a: 
 Bedjande kristna gläds över rapporter från konferenser som varit andligt starka och ofta mer välbesökta än tidigare – 
 Nyhem, New Wine, Ralingsås, Hönö, Oas m.fl. Bedjande kristna gläds över samfund som EFK och Pingst som ökar sitt 
 medlemstal. Första halvåret 2012 såg bedjande kristna på knä på Jesusmanifestationen i Kungsträdgården och kristna 

onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
Pingstkyrkan, Lidköping 
 
onsdag 06/06 18:30 Nationaldagsbön 
Pingstkyrkan, Rättvik 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Andreaskyrkan, Mjölby 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Kustkyrkan Jävre, Jävrebyn 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Församlingen Kraftkällan, Järfälla (Kallhäll) 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Nye Missionshus, Nye 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Gustav Adolfs kyrka, Helsingborg 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Stora Skedvi kykra, Stora Skedvi 
 
onsdag 06/06 19:30 Nationaldagsbön 
Källeryds Missionskyrka, Herrljunga 

 

 onsdag 06/06 18:00 Nationaldagsbön 
 Filadelfia, Töreboda 
 
 onsdag 06/06 18:30 Sverigebönen 
 Häggenkyrkan, Oxelösund 
 

onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Livets Ord Uppsala, Uppsala 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Knislinge kyrka, Knislinge 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Pingstkyrkan Kinna, Kinna 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Nygårdskyrkan, Ramkvilla 
 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
EFS-kyrkan, Ängelholm 

 
onsdag 06/06 19:00 Nationaldagsbön 
Tältet i Hössjö, Moheda 
 
onsdag 06/06 20:00 Nationaldagsbön 
Sventorps kyrka, Skövde 
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 från olika bakgrund och kulörer i gemensam bön på över 150 platser på nationaldagen.  
 Där finns förmodligen hoppet för framtidens Sverige! 
INGEN TVEKAN OM ”EKUMENIK-BEFRÄMJANDE”...  
EKUMENISK  ”GEMENSAM BÖN” SKULLE ALLTSÅ VARA HOPPET FÖR SVERIGES FRAMTID...!? 
 
INTE ALLA SER DET SÅ – ATT DET SKULLE VARA ”SVARET”: 
http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_106.html  - Herraväldesteologin har infiltrerat  - Rådslaget för Sverigebönen  
 Fick idag ett nyhetsbrev om Sverigebönen – ett Rådslag om bön för Sverige. Toppen tänkte jag när jag såg rubriken. 
 Sedan läser jag att det sker i samarbete med Livets Ords tidningen Världen idag. Men inte bara det. I slutet så hänvisar 
 man till de typiska 7 pelarna man talar om inom herraväldesteologin.  Så här avslutas brevet: 
  
  ”Vi delar också hur vi kan be för de 7 viktiga samhällspelarna:  
  Media, Politik, Kultur, Församling, Familj, Näringsliv,  Skola och Utbildning.”  
  SLUT CITAT 
 

 Visst kunde detta vara oskyldigt och bra om man inte vet vad slags lära och teologi som ligger bakom begreppet  
 ”de 7 samhällspelarna”. I en annan avdelning på denna hemsida hade jag den 29 augusti i fjol något skrivit om  
 vad herraväldesteologin handlar om. Jag åter ger det även här under. 
 
 "De sju kullarna" 
 Begreppet ”De sju kullarna” är förmodligen ett uttryck vi kommer stöta på allt mera allteftersom den stora 
 förförelsen med karismatiska förtecken vinner terräng även i vårt land. 
 

 Läs Elvor Ohlins utmärkta artikel i denna fråga, där hon bland annat skriver så här:  
 ” “De sju kullarna” handlar om Dominion/Kingdom now. Målet är en maktfullkomlig kyrka som ska “utbreda Guds 
 rike så att Jesus kan komma tillbaka”, säger man. Därav kommer pratet om en jätteväckelse (Latter rain-läran). Men 
 detta är ingen äkta väckelse och man vill inte höra talas om Bibelns varningar för den sista tidens avfall eller 
 varningar. Undra på att Jesus gång på gång sa: “Se till att ingen bedrar er“. Rötterna till Dominion finns i 
 Trosrörelsen och Apostoliska reformationen som kommer från Latter rain-läran. Samma tankar finns i Emerging 
 Church-rörelsen, för att inte nämna Påvedömets pyramidstruktur – det verkliga “dominion-bygget”.  
 I själva verket tar dessa ledare den plats som endast tillhör Jesus Kristus.”  
 SLUT CITAT  
 LÄS ARTIKELN I SIN HELHET   >>HÄR 
 Berndt 
 

Och det som oroar är att Carl-Erik Sahlberg var på Nyhemsveckan i år – jag antar att han var ”hedersgäst” eftersom han 
fick predika på ”finalmötet”...    http://www.nyhemsveckan.se/Program.html  

 
 
 
Program 2012 

 
Sönd 24 
 
 
 
Finalmöte Det finns mer att få 
Talare: Carl-Erik Sahlberg 
Plats: Nyhemshallen 

 
Carl-Erik Sahlbergs predikan går att ses här: http://nyhem.media.fnf.nu/4/nyhemsveckan_2012/  
Man får skrolla ända ner till 24 Juni, Finalmöte med Carl-Eric Sahlberg 
 
 10:20 - Finalmöte Det finns mer att få 
 Talare: Carl-Erik Sahlberg 
 Plats: Nyhemshallen 

http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_106.html
http://www.truereformation.net/2011/08/28/varning-rom-varldskyrkan-intar/
http://www.nyhemsveckan.se/Program.html
http://nyhem.media.fnf.nu/4/nyhemsveckan_2012/


Lite utdrag från sändningen från Nyhem: 
ca 30:30 in i mötet Anethe Carlsson Pastor Filadelfia Stockholm: 
... och med det sagt så känns det väldigt bra för mig att få presentera vår talare idag, Carl-Erik Sahlberg. 
En stor applåd! Det är så gott att ha dig här, för om det är någon som är känd för det sociala arbetet så är det Carl-Erik. 
Sen är han ju också känd för att han har doktorerat på Lewi Pethrus och Pingströrelsen. När jag gick på Brommaskolan 
1989-90, då var Carl-Erik den store experten, så vi hade honom som gästföreläsare, och nu är du här för att tala till oss 
och det ser vi verkligen fram emot. 
Carl-Erik är ju präst och ledare för Klara Kyrka i Stockholm som har ett stort socialt arbete och han kommer, eller det 
kommer att finnas böcker ute i entrén där borta, på den sidan. Böcker som säljs till förmån för Klaras arbete och vill du 
gå dit och köpa en bok så finns det människor där som är beredda att sälja där och du vet att varenda krona går till 
Klaras arbete. 

 
Ca 01:09:00 Carl-Erik Sahlberg predikar: 
 Men du Petrus, det finns mer att få... Va, finns det mer än det här... vänta ska du få se... 
 Då tar vi station #4 i lärjungen aposteln Petrus liv och då bläddrar vi fram till 1 Petrusbrevet igen och jag ska läsa för er 
 inledningen. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade, som främlingar,  i Pontus, Galatien, 
 Kappadocien, Asien och Bitynien, utvalda enligt Guds vår Faders plan, helgade av Anden o.s.v. 
 Vad är det där för platser, konstiga platser; Pontus, Bitynien, Kappadocien....  
 Det här är ju en fiskare från Betsaida, och Betsaida är ett av 32 fiskeläger runt Gennesaret, men nu känner han tydligen  
 folk ifrån de här platserna... 
 Om vi bläddrar fram lite i samma brev så slutar han det med att hälsa till församlingen i Babylon, eller den församlingen 
 hälsar.  (1 Pet 5:13 Församlingen i Babylon, utvald tillsammans med er, hälsar er, liksom min son Markus.) Ref.Bibeln 
 Han känner tydligen folk i församlingen i Babylon och Babylon menar de flesta Bibelforskare är Rom. En bild för, täcknamn 
 för Rom. Han känner tydligen folk i Rom, den här fiskaren från Betsaida. Det betyder alltså att hans visioner har vidgats 
 och hans plattform har ökat. Så till slut så är han i den dåtida världens huvudstad och är tydligen känd där. 
 Och jag leker också då med tanken att Petrus och en kompis idag kommer till Rom. och så säger Petrus när han ser 
 Petruskyrkan, världens största kyrka;  "Vad mäktig katedral", "ja", säger kompisen, "den är ståtlig".  
 "Vad heter den?"  "Ja, den heter efter dig". 
 "Va, efter mig?", "Ja, den heter Peterskyrkan efter dig", "Jaha oj". 
 Det här är för mig bilden alltså vidgade visioner och vidgade plattformar för en lärjunge från Betsaida. Han har gått via 
 Galiléen, Samarien, Judéen, och sen bort till Antiokia och mindre Asien, Turkiet och så nu - ut i hela Romarriket.  
 Och han blev ju enligt Kyrkotraditionen den förste biskopen – förste ledaren för församlingen i Rom, denne fiskaren 
 från ett av 32 fiskeläger. 

”Enligt kyrkotraditionen” = Romersk Katolska Kyrkan!! 
Det finns INGA belägg i Bibeln att Petrus var den förste biskopen – detta är villoära från RKK! 
 
Märk väl; när han nämnde att Petrus blev den förste biskopen – förste ledaren i Rom enligt ”kyrkotraditionen”... så var 
det INGEN – INGEN som ställde sig upp och ropade ”hädelse”... INGEN SOM OPPONERADE SIG MOT DENNA VILLOLÄRA! 
Hjälp  – alla går på lögnen... eller vågar inte säga ifrån... inte någon av alla pingstpastorer som var där... 
SKANDAL! 
Men kanske inget att undra på...  

 2010 var Göran Skytte där och promotade RKK...  Rapporter från sommarens konferenser >>  
 2011... var Pingstledare på studiebesök i Rom ...efter...”Studiebesök i Vatikanen” >> 

 Och 2011 hade de RKK & Mysticism promotaren Peter Halldorf på Nyhem... Sommarkonferenser 2011 Del 1 >>  
 
Vad är det Pingst/Nyhem försöker föra in i Pingstsamfundet? Det borde vara uppenbart vid det här laget! 
Ekumenik med RKK där man så småningom skall ta den Katolska nattvarden ”Eukaristin” tillsammans... VAR PÅ ER VAKT! 
 
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS_24-06-12.html - Ohlins funderingar (EO) 24/6 -2012 

"Petrusämbetet"  
RKK:s lära om "petrusämbetet" bygger på en villolära som måste avslöjas och uppmärksammas gång på gång. 
Jesus är Klippan [grek. petra] och ingen annan! Petrus uppmanade alla att komma till Jesus - den levande 
stenen , 1 Petr 2:4. Själv var Petrus en liten sten [grek. petros] - precis som alla frälsta blir "levande stenar" i 
tron på Jesus Kristus, Matt 16:18. Endast människor som själva åtrår makt kan väl tala positivt om Rom-
kyrkans maktstruktur och s k "petrusämbete"..?! Det har ingen som helst grund i Bibeln.  

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_23-7-10.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_1-6-11.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_16-6-11.html
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS_24-06-12.html


Mose, Aron och David står som förebilder i GT för oss troende på olika sätt men de var också förebilder för den kommande Messias 
i funktionerna profet [Profeten], präst [Översteprästen] och kung [Kungarnas kung], enligt Guds löften till Israel och hela världen i 
GT. Om en kyrkans ledare tror sig ha rätt att ta en position, som enbart tillhör Jesus Kristus/Messias, blir man ”istället för Kristus” 
och det är att vara en antikrist. Påveämbetet eller "petrusämbetet" är en sådan position. Påven är varken ofelbar, "Fader" eller 
"Kristi ställföreträdare", som RKK påstår och de har dessutom traditioner som de sätter över Bibeln, precis som fariseerna hade... 
Tyvärr överlåter och leder påven och de katolska prästerna människor till den katolska Maria istället för till Jesus.  

För bra förståelse om RKK: 
 Katoliscism kontra evangelikal kristendom  -  Stig Andreasson:  
 http://www.youtube.com/watch?v=j74whXJBufg - 1. Trons grundval  
 http://www.youtube.com/watch?v=Hc1UByGcedM&feature=relmfu - 2. Kyrkan 
 http://www.youtube.com/watch?v=WXf4G9TBf78&feature=relmfu - 3. Försoningen 
 http://www.youtube.com/watch?v=NohnLwKenI0&feature=relmfu -  4. Frälsningens väg 
 http://www.youtube.com/watch?v=U1U8cCL1fSE&feature=relmfu - 5. Kyrkohistoria 
 
 http://www.vaknasverige.se/2012/08/30/stig-andreasson-katolicismen-i-bibelns-och-historiens-ljus/ - Katolicismen i Bibelns och historiens ljus 
 

Du som kan engelska – se gärna också på dessa YouTube – VÄRT ATT TA TIDEN OCH TA DEL AV: 
 http://www.youtube.com/watch?v=cZ0LocOGmXI - Mike Gendron Tell Catholics The Truth 
 http://www.youtube.com/watch?v=oUFhGQ4Do9s&feature=related - A Woman Rides the Beast - official version from The Berean Call 
 
 http://www.eternal-productions.org/messages_chapters/messages_video_1.html - Messages from Heaven (Full Length) 
 Denna kan ses även om man ej kan engelska – den visar tydligt Mariadyrkan – Mariaprocessioner – som ej går att missförstås! 
 
 Catholicism VS Evangelical Christianity - Mike Gendron  -  What are the differences? What does the bible say? 7 parts 
 http://www.youtube.com/watch?v=-9RiSBYC8hw - Part 1 Catholicism VS Evangelical Christianity 
 http://www.youtube.com/watch?v=gefe6Bgkk-M&feature=relmfu - Part 2 Catholicism VS Evangelical Christianity 
 http://www.youtube.com/watch?v=Cf9TKx8nUhs&feature=relmfu - Part 3 Catholicism VS Evangelical Christianity 
 http://www.youtube.com/watch?v=WRJ51GUuy94&feature=relmfu - Part 4 Catholicism VS Evangelical Christianity 
 http://www.youtube.com/watch?v=-CJ96y7ep-s&feature=relmfu - Part 5 Catholicism VS Evangelical Christianity 
  http://www.youtube.com/watch?v=xo7hFOyLteE&feature=relmfu - Part 6 Catholicism VS Evangelical Christianity 
 http://www.youtube.com/watch?v=Pc0oXNpkFlg&feature=relmfu - Part 7 Catholicism VS Evangelical Christianity 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=al-Npc-wKBc&feature=player_embedded - The Biblical Uncovering of the Pope and the Papacy 
 Richard Bennett, en f.d. Romersk Katolsk Präst som talar. Hans hemsida: http://www.bereanbeacon.org/  
 

 http://thruthebible.ca/notes/1_Peter.pdf  - Notes & Outlines - 1 PETER - J. Vernon McGee 
 PLACE: Babylon 
 Although the place from which it was written has been the preeminent problem of this epistle, it is given as Babylon (1 Peter 5:13). 
 Many treat this in a metaphorical sense as meaning Rome. However, the legend that Peter was in Rome for 25 years preceding his martyrdom is 
 grounded in the apocryphal writings of the heretical Ebionites. The list of countries in 1 Peter 1:1 is from east to west, which suggests that the writer was 
 in the East at the time of writing. 
 Furthermore, Babylon is directly mentioned as the origin, and this epistle was written before Rome was called Babylon in a symbolic way in the Book of 
 Revelation. Also, the direct manner of Peter’s writing, to the extent of bluntness, contradicts the theory that he used Babylon in a symbolic way. If Peter 
 had meant Rome, the chances are that he would have said Rome. There was at this time a large colony of Jews in ancient Babylon who had fled Rome 
 due to severe persecution under Claudius, and at the time of writing bloody Nero was on the throne. This is in harmony with the theme of the epistle. In 
 spite of the fact that Papias mentions the death of Peter as occurring in Rome, there is no substantial historical basis for this supposition. 

 

 

Anteckningar och Översikt - 1 PETRUS - J. Vernon McGee 
PLATS: Babylon 
 Även om platsen där det skrevs ifrån har varit det framträdande problemet i denna epistel/brev, så presenteras det som Babylon  
(1 Petr 5:13). 
 Många behandlar detta i en metaforisk mening som att Rom avses. Dock är legenden att Petrus var i Rom i 25 år före sin martyrdöd 
grundad på de apokryfiska skrifterna från de kätterska Ebionites (Ebioniterna). Listan över länder i 1 Peter 1:1 är från öst till väst,  
vilket tyder på att författaren var i öst vid skrivande stund. 
 Dessutom nämns Babylon direkt som ursprunget och detta brev skrevs innan Rom kallades Babylon på ett symboliskt sätt i 
Uppenbarelseboken. Dessutom, det direkta sättet som Petrus skriver på, mer eller mindre rättframt, motsäger teorin att han använde 
Babylon på ett symboliskt sätt. Om Petrus hade menat Rom, så hade han mest troligt sagt Rom. Det fanns vid denna tid en stor  
koloni av judar i forntida Babylon som hade flytt Rom på grund av allvarlig förföljelse under Claudius, och i skrivande stund var den 
blodtörstiga Nero på tronen. Detta är i harmoni med epistelns/brevets tema. Trots det faktum att Papias nämner att Petrus död  
skulle ha skett i Rom, så finns det ingen substantiell historisk bas för detta antagande. 
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Papias  - Papias 
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Loggiak%C3%A4llan - Loggiakällan (eller Papias' logia) 
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Dialektik 
Ta Två Motsatser 

Tala Om Dem 
Och Skapa en Syntes (förening) 

I första nyhetsbrevet om ”7 Bergen” >>  – sid 63 – rekommenderade jag New Age kännaren  
Caryl Matriscianas nya DVD-serie WIDE IS THE GATE: 
 
 För dig som kan engelska: Här kan man se trailern till WIDE IS THE GATE – del 1   
 (BRED ÄR PORTEN) och köpa DVDn om man önskar! 
 http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=80          

 
 Och här kan man se trailern till WIDE IS THE GATE – del 2 – som kom ut i somras:  
 http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=110  

 (Del 3 är under produktion!) 
 

  REKOMMENDERAR DENNA DVD-SERIE VARMT! 
 
I del 2 tas det upp om dialektik...    

 

 

 

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

We see with the various movements in the church, reaching out and unifying people without the Gospel.  
We also see Rick Warren and his Peace Plan, that's based on good works,  

combining political strategies with the Church,  
causing the church to actually be in enlisted for bringing about this one global community,  

thinking "we can minimize the Gospel, we can just dialogue and understand other belief systems and appreciate them". 
This is dialectic at its finest. 

Dialectic is the idea of taking two opposites, talking about them and creating a Synthesis. 
Dialectic is designed to move people off of their absolute belief systems and come together  

in a blended cooperative effort that gets along and ignores the absolute extremes. 

(Brenda Nickel - Part 3 - Roman Catholicism, Volume 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Är det inte vad som sker inom kristenheten idag med ”Ekumeniken” – jag tycker då det! 
 
I del 2 får man även en bra definition av reformation: 

Reformation = changing what already is, instead of “braking away” and stand for Truth 
 
 
 
 Som jag kan förstå av ovan förklaring om reformation, så är det ingen reformation vi behöver…  
 Vi behöver helt enkelt bryta oss loss och ENBART stå för Sanningen! 
 
 Missa inte att se ovan DVD-serie – de är fyllda av viktig information för den som vill veta!  
 (Låna dem av mig om du ej kan köpa dem själv!) 

 Reformation = att ändra vad som redan är, istället för att ”bryta sig loss” och stå för Sanningen 

Vi ser med de olika rörelserna i kyrkan, hur de når ut och förenar människor utan Evangeliet.  
Vi ser även Rick Warren och hans Fredsplan, som är baserat på goda gärningar,  

och som kombinerar politiska strategier med kyrkan,  
vilket gör att kyrkan faktiskt är engagerad i att åstadkomma denna förenade globala gemenskapen, 

 och tänker att ”vi kan minimera Evangeliet, 
 det räcker att vi har dialog med och förstår andras trossystem och uppskattar dem”.  

Detta är dialektiken när den är som bäst. 
Dialektik är idén om att ta två motsatser, tala om dem och skapa en syntes. 

Dialektik är utformad till att flytta människor bort från sina absoluta trossystem och komma samman 
i en blandad gemensam satsning som gör framsteg och ignorerar de absoluta ytterligheterna. 

(Brenda Nickel - Avsnitt 3 – Romersk Katolicism, Del 2) 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=80
http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=110
http://sv.wikipedia.org/wiki/Syntes


Att vara ”känd för ett stort socialt arbete”, ord som Carl-Erik välkomnades med av pastor Anethe Carlsson, 
innebär inte automatiskt att man står för en sund och Biblisk lära... 
Jag skrev om Carl-Erik Sahlberg & Klara Kyrka i de förra nyhetsbreven om ”7 Bergen”... 
 

Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>      Sid 71-81  
 
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg " Sverigebönen" = NAR Del 2 >>    Sid 10-19 
Här är ett utdrag:  
 

 Och i höstas 2011 började så även S:ta Clara med retreater: 

 Premiär för S:ta Claras retreater 
 Retreatledarna: "Det finns alldeles för mycket resultatinriktad kristendom" 
  
 Det är stockholmsförsamlingen S:ta Clara kyrka som för första gången 
 erbjuder en retreat där församlingsmedlemmar och stressade storstadsbor  
 får chansen att möta sig själva och Gud. 
 - Det känns jättekul. Jag känner mycket för den kontemplativa form av 
 andlighet som en retreat är. Den har betytt mycket för mig, säger 
 retreatledaren Ulrika Nilsson Lokrantz... 
 Initiativet kom från hennes hemgrupp, och efter ett ja från prästen  
 Carl-Eric Sahlberg så var det dags... 
 - - - 
 Upplägget är klassiskt med tystnad förutom vid tidebönen, den andliga 
 vägledningen och mässan. Dessutom erbjuds möjlighet till bikt och 
 själavårdssamtal.            

 För att läsa hela artikeln, se bifogad bilaga #24  (finns i Del 2) 
  

 Det är väl inget att diskutera? 
 = ett närmande till Mysticismen och RKK utan tvekan! 

Alltså;  
Socialt arbete... men också förmedlare av ”kontemplativ form av andlighet”, tidebön och bikt... Tala om blandning!  

 
I sin predikan på Nyhem nämnde Carl-Erik inget om ”7 Bergen” eller ”Sverigebönen”... men detta förmedlar han ju via 
Sverigebönens hemsida, Världen Idag och på andra sätt... 
 
Kom ihåg att Sverigebönen – med Carl-Erik Sahlberg i ledningen: 

 går i spetsen för att ordna böne-nätverk över Sverige med mål för 100-200 platser!  
 
Detta väller in i Sverige som Tsunamivågor och något vi verkligen behöver vara på vår vakt över! 
Och i somras tilläts det ”flyta in” över Pingst via Nyhemsveckan... genom att han fick komma som talare och sälja 
böcker (där fanns säkert information om Sverigebönen tillgänglig vid bokshopen!) och genom hans avslutande 
mening i predikan ”det finns mer att få”...  
Hur många ville inte ”ha mer” i somras – som köpte och läste hans böcker och som kommer att åka på S:ta Clara 
retreater... och på den vägen komma i kontakt med Sverigebönen och dess 7 Bergen strategier...?! 
Tack vare att Nyhem inbjöd Carl-Erik som talare, så har han nu blivit ”godkänd” och HUR MÅNGA har inte redan 
besökt hans hemsida ”Sverigebönen” sedan dess?  
 

Om DU som läser detta hör någon predika, någon tala eller be för de ”7 Bergen” eller ”7 Pelarna” och som talar 

om ”strategisk bön” och att ”inta kulturbergen; Media Berg, Regerings Berg, Utbildnings Berg, Affärs Berg,  
Kyrk Berg, Konst och Underhållnings Berg, samt Familje Berg”... SPRING DÅ ÅT ANDRA HÅLLET! 
HA INGET MED DETTA ATT GÖRA – DET ÄR ”INFEKTERAT” AV IRRLÄROR! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-5_12.html


I första nyhetsbrevet om 7 Bergen uppmärksammades även Skaraborgsbönen med en folder där det bl.a. stod: 
(mer om Skaraborgsbönen längre ner) 
 
            ...Och från den här regionen ska en röst höras i landet    
         som påverkar kristenhetens utveckling.  
                                     Profetia av Daniel Viklund 
                           Juli 2006 
 
I nyhetsbrevet kunde man läsa hela Daniels ”profetia” över Skaraborg och Skara Domkyrka... 
Med fanns även tidningsartiklar från Skara som – i mina ögon – visade på motsatsen till den ”profetian”... som i mina 

ögon bevisade att det var en falsk profetia... se sidan 74-80  >>  
 
 
 
 
 
 
 
Speciellt när man själv utnämner sig som ”profet” 
OBS! Last Update on 3/12/12  Senast Uppdaterad 12 mars 2012 
 

 
Daniel Viklund 
Position, Profettjänst/Profetämbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Om man sätter musen över Mission SOS, till höger om Daniel Viklunds namn,  
    så kommer denna ruta upp med amerikansk adress i Pennsylvania... 

OBS! Detta nyhetsbrev är inte avsett som ett personligt ondskefullt angrepp på Daniel Viklund som människa (ej heller Carl-Erik 
Sahlberg eller någon annan som nämns vid namn). Gud kommer att döma honom (dem), inte vi.          

 

Men vi måste erkänna att mycket krävs av dem som står i ledningen för ”kristna rörelser” och som gör anspråk på 
gemenskap med himmelen, Gud och änglar... och som profeterar genom att säga "säger Herren", "säger Den Helige". 

 

Lägger inte ner någon tid på denna sida, men visst var det intressant information – en intressant länk – som en 
syster i Herren skickade mig för ett tag sedan! 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html


http://www.fralsningsarmen.se/dl2/p3/content.nsf/aget?open&key=fralsningsarmen_startsida_daniel_viklund  - Daniel Viklund tillbaka i Frälsningsarmén  -  2009-09-14 

Ibland märker han att många som bjuder in honom att predika för dem kallar honom för en "profet för landet", någon som på ett tydligt sätt hör 
ord ifrån Gud att förmedla till andra människor eller sammanhang. Själv säger han att han är obekväm med sådana titlar men intresserad av det 
profetiska och att han märker att det fungerar i hans liv. Men Daniel ser det inte som en exklusiv tjänst utan som ett vardagsliv som han tror alla 
skulle kunna ingå i. 

 
 
INTRESSANT MED TANKE PÅ TITELN I LÄNKEN OVAN DENNA... ELLER?! 
 
Denna information fanns den 17/9-2012 på Wikipedia: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/SNAK- Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom Från Wikipedia (Omdirigerad från SNAK) 

Skandinaviskt nätverk för apostolisk kristendom (SNAK) är ett tvärkyrkligt nätverk för pastorer och andliga ledare i Sverige och övriga 
Skandinavien. 
SNAK bildades hösten 2004 av Johannes Amritzer och några andra pastorer. I samband med grundandet gick debattens vågor höga 
inom svensk kristenhet och nätverkets belackare hävdade bland annat att SNAK var odemokratiskt uppbyggt. Med tiden gick en del av 
pastorerna ur, som till exempel Sven Bengtson, dåvarande pastor i Märsta Pingstförsamling. 
Nätverket arbetar på fem områden: 

 nationell evangelisation 

 nationell bön och gemenskap 

 beskydd för andliga ledare 

 församlingsplantering 

 pionjärmission (mission bland onådda folk) 

Nätverket träffas två gånger per år för inspiration och överläggningar. Ledare för SNAK är Johannes Amritzer (Tullinge), 
Curt Johansson (Edsbyn), Daniel Viklund (Dala-Järna) och Peder Teglund (Borås).   
                       Sidan ändrades senast den 14 juli 2012 kl. 18.30. 

Så vitt jag vet så är Curt Johansson inte längre ledare i SNAK – det skrev han i alla fall och berättade till mig 
personligen december 2009... efter nyhetsbrev om Apostoliskt Nätverk i Sverige.pdf.  

Jag nämnde om det 2010: Apostoliska nätverket mm >>  
... såvida det inte har ändrats sedan dess?! Sidan är ju uppdaterad 14 juli 2012! 

I vilket fall som helst – här är ett utdrag från ”profetian” över Skaraborg och Skara Domkyrka: 
(Kan läsas i sin helhet här: Daniel Viklunds profetia över Skara - Jettened Tältmöte 2006) 

 
 Åh, säger Herren, åh, Jag ska göra anspråk på Domkyrkan så som aldrig tidigare, säger Herren. 
 Och Jag räcker ut Min Spira och Jag gör anspråk på Domkyrkan i dessa dagar, säger Herren. 
 Ja, anspråket ifrån himlen är mycket starkare än de religiösa, de mänskliga, de sekulariserade krafternas anspråk. 
 Jag ska låta ett dånande anspråk gå ut, säger Den Helige, och när det här anspråket går ut så kommer många otros-  
 makters fästen att rasa samman och jag ska låta floden av Min Närvaro flyta fram.  
 - - - 
 När den reses upp så ska ni åter igen få en röst i landet och från den här regionen ska en röst höras i landet som påverkar 
 kristenhetens utveckling, som talar om renhet i lära och liv. 
 Ja ni ska få vara roten och stå i själva utsprunget till helgelseväckelse som ska bryta fram. Ty det komplicerade och det religiösa  
 världen förstår inte väckelsens princip, men, säger Herren, Min princip – väckelsens princip – den har ni förstått och därför ska ni få, 
 med gripna hjärtan, berörda hjärtan, förkrossade hjärtan – i barnaskapets Ande – ska ni få erövra landet, säger Herren.  
 

 

Här är ännu mer bevis på att det var ”en annan ande och ett annat evangelium” som profetian gällde, tyvärr... 
Lördagen den 12 maj, 2012 - i Skara Domkyrka:  
 Avtäcktes en ny altartavla föreställandes Edens lustgård med homosexuella par!   
 Två män ”vigdes” också av den homosexuelle prästen och HBT-aktivisten från Göteborg.  
  
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_G%C3%A5rdfeldt - Lars Gårdfeldt är en svensk författare, präst och HBT-aktivist född 18 april 1965.  
 Gårdfeldt är präst i Svenska kyrkan och aktiv inom debatten kring homosexuellas rättigheter. Bland annat har han engagerat sig i 
 kampen för homosexuellas rätt till kyrkliga bröllop samt debaterat kring homosexualitet i Bibeln. Han har erhållit titeln Årets kämpe 
 på Gaygalan 2004, och även mottagit Allan Hellman-priset. 2004 gav han ut H.O.M.O. - en helgonkalender tillsammans med den 
 omdebatterade fotografen Elisabeth Ohlson Wallin. Året därpå gavs hans doktorsavhandling, Hatar Gud bögar?, ut; vilken delvis är en 
 fördjupning av H.O.M.O. - en helgonkalender. Avhandlingen är en teologisk analys som inkluderar personer av olika sexuella 
 minoriteter. Den presenterar tolv olika essäer om helgon som till exempel Heliga Birgitta, Jeanne d'Arc och Sankta Lucia.. 

Se nedan kopia på artikel från Skaraborgs Läns Tidning (SKLT) den 14 maj, 2012. 

http://www.fralsningsarmen.se/dl2/p3/content.nsf/aget?open&key=fralsningsarmen_startsida_daniel_viklund
http://sv.wikipedia.org/wiki/SNAK
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=SNAK&redirect=no
http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tverk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pastor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skandinavien
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rsta_Pingstf%C3%B6rsamling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Amritzer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Curt_Johansson
http://sv.wikipedia.org/wiki/Daniel_Viklund
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Peder_Teglund&action=edit&redlink=1
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Kopiaav%20forraaretsbrev.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/20DanielViklundprofetiaSkara2006.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_G%C3%A5rdfeldt


Det fanns ingen representant från Skara Domkyrka med på avtäckningen... Vågade de ej? Eller ville de ej ta del i denna 
hädelse? VET EJ – MEN INGEN från Domkyrkan eller från församlingarna i Skara har vågat skriva i SKLT och konfrontera 
denna hädelse! INGEN har tagit tillfället i akt att stå upp för Sanningen och förmedla ett Sant Evangelium via SKLT... 
I alla fall inte till min vetskap, vid skrivandets stund. 
Inte ens Domprosten Anders Alberius tog tillfället i akt när det gavs – se utdrag nedan. 
 

Nedan skannade kopior från artikeln kommer från en syster i 
Herren som inte direkt tänkte på att skanna ”rakt” ;-D) 
Har medvetet förminskat så att man bara kan ana den hemska  
”altartavlan” eftersom jag EJ vill ha del i att sprida den vidare! 
 
 

 
 
 
                 Här ser ni ”altartavlan” upphängd i Domkyrkan! 
 
Text under bilden:   
Paret Magnus och Mathias vigdes av Lars Gårdfeldt och 
invigde därmed den nya altartavlan. 
 

Utdrag ur ovan artikel ”När Botan blev ett paradis”: 
 Domprosten Anders Alberius var bortrest men tidningen fick en liten pratstund med honom på telefon. 
  - Jag har sett bilden tidigare. Det är ett märkligt och unikt konstverk, säger han. 
 Anders Alberius menar att det ju finns andra utsmyckningar som används vid olika tillfällen och att denna altartavla 
 skulle kunna bli ytterligare en.  
 - Jag hoppas att vi hittar en plats för den. Många ska delta i beslutet – som till exempel länsstyrelsen, stiftsstyrelsen och 
 domkyrkorådet. 

 
Världen Idag skrev om det den 2012-05-16: 

http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/05/16/Altartavla-for-homosexuella-gavs-till-kyrka/  (Hämtad från Världen Idag den 8 juni, 2012) 

 
De tog visserligen inte med foton – men de skrev heller inte ett enda ord/kommentar – de som ska vara en 
”kristen” tidning – att detta är blasfemi = hädelse emot Gud och Guds Ord!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utdrag: 
Hon har skänkt den till Skara Domkyrka 
och hoppas att den ska användas vid 
kyrkliga ceremonier. 
- - - 
Ett av Ohlson Wallins senaste projekt är 
en altartavla som för tankarna till Edens 
lustgård och de första människorna i 
Bibeln, Adam och Eva. Men de har bytts 
ut till homosexuella par och en 
transvestit.  

Som sagt, detta skedde i Domkyrkan 
i Skara i maj...  

http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/05/16/Altartavla-for-homosexuella-gavs-till-kyrka/


Visserligen fanns inga representanter från Domkyrkan närvarande, MEN som vi ser ovan i bild från SKLT så  
hängde tavlan inne i Domkyrkan – den tilläts tas in och hängas upp som ”altartavla” då två män ”vigdes”... 
 
Fast kanske det var en ”kupp” – Domkyrkans representanter visste kanske verkligen ingenting om detta.......? 
Det var ju trots allt ”SVT-serien Konstkuppen” som spelades in...  
 
Artikel i SKLT – slutet av juli 2012:  ”Elisabeth besviken på domkyrkan” 
 Altartavlan skapad av Elisabeth Ohlson-Wallin, finns nu på plats i domkyrkan.  
 Men platsen för den är undanskymd och det är omöjligt för rullstolsburna att beskåda verket. 
 - - - 
 - Jag tycket placeringen är diskriminerande mot dem med funktionsinder och jag kan inte förstå varför man 
 inte har annonserat om konstverket på kyrkans hemsida. Man annonserar ju om en mängd andra aktiviteter. 
 Själv anser hon att den perfekta platsen för altartavlan skulle vara vid det mindre altaret i norra sidokoret där 
 man också kan tända ett ljus, be en bön och ge en gåva till arbetet för alla hiv- och aidsdrabbade. 
 - - - 
 - Då tyckte domprosten att det var en trevlig tavla. Men jag är luttrad. Det är lätt att prata om att samhället 
 ska vara jämlikt. När det väl gäller är det inte lika lätt. Jag ser det som hänt som ett bra exempel på hur stiftet 
 mår. Men det är synd. Jag har lagt ner 100 000 kronor på konstverket och tanken var att det skulle synas. 
 
Ger man bort en gåva så är det väl upp till mottagaren att göra vad man vill med gåvan? 
Ska man helt plötsligt begära att denna obibliska syn tvingas på Domkyrkan? Om inte mottagaren vill att den ska 
synas, så är det väl upp till dem? 
Ett sa hon som var sant:  
”Men det är synd”! Visserligen inte in den bemärkelse som hon menar – utan DETTA ÄR EN SYND MOT GUD! 
Var och en får välja livsstil, men tvinga inte den livsstilen och filosofin på kyrkan och de som TROR PÅ BIBELN! 
 
Så i mitten av augusti FÖRST kom ”glädjande nyheter”: 
Kyrkoråd tackar nej till hbtq-tavla | Inrikes | SvD -  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kyrkorad-tackar-nej-till-hbtq-tavla_7427472.svd 

 
 

Tavlan Paradiset har hbtq-personer som  
motiv och var tänkt att visas vid särskilda  
gaytillfällen.  
Kyrkorådet motiverar bland annat sitt beslut  
med att ”diskussionen om dessa frågor är för 
viktiga för att din tavla ska ställas i ett förråd 
och sedan tas fram till speciella hbtq-tillfällen”, 
uppger TV 4 Skaraborg. 

 
ÄR DETTA SANT???? Inte glädjande så länge... 
Har de inte mod att ens här säga att tavlan går emot Kyrkans tro – emot Biblisk lära?!!? 
 
Domkyrkan, som Gud skulle ta anspråk på, enligt ”Daniel Vilkunds profetia”, är här delaktiga i att ”omoral”– sådant 
som Bibeln kallar hädelse – inte konfronteras och att Sanningen inte proklameras... TRAGISKT! 
Skara är, tyvärr, verkligen en föregångsstad när det gäller synd – och prästerna och pastorerna bara håller med eller 
tiger... allt för att inte ”stöta någon” – för att ”visa kärlek” = ALLT PÅ KOMPROMISS MED GUDS ORD OCH SANNINGEN 
SOM FINNS ATT LÄSA I BIBELN – SANNINGEN SOM KAN FÖRLÖSA MÄNNSIKOR TILL FRIHET I JESUS KRISTUS! 
Är det verkligen inte tragiskt, säg?! 

Gud har EJ tagit anspråk på Domkyrkan!  
Tvärtom, det är tydligt och klart att det är andra makter som tagit Domkyrkan i anspråk! 
För att påvisa ytterligare: 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kyrkorad-tackar-nej-till-hbtq-tavla_7427472.svd


 http://www.varldenidag.se/Tro-och-liv/2012/10/19/Sexuell-identitet-och-bibeltolkning/  - Sexuell identitet och bibeltolkning 
När Bibeln blir queerteoretisk   Se Bilaga #1 ifall länken skulle försvinna... 
- - -                             VÄRT ATT LÄSA HELA ARTIKELN! 
Att detta är Guds ordning visas ju också av att både mannens säd och kvinnans ägg behövs för att släktet ska fortplantas, även om 
livmodern skulle sitta i någon som kallas man, vilket förra året visades upp på Pridefestivalen. Och det är tydligt att äktenskapet i Bibeln 
är en livslång relation mellan en man och en kvinna. Samkönat sex är inte accepterat inom biblisk sexualsyn och det är svårt att komma 
ifrån de texter som tydligt tar avstånd från homosexualitet. Det betyder att både homo- och bisexuell praktik är mot Bibelns 
undervisning. Men det betyder inte att Gud inte älskar också de personer som har en sådan livsstil. Transsexualitet, det vill säga att man 
upplever sig som det motsatta könet trots sitt biologiska kön behöver inte innebära att man praktiserar homo- eller bisexualitet, utan är 
mer en fråga om identitet. Den sexuella revolution som, efter att först ha handlat om "fri sex" och nu avancerat in på könsidentitetens 
område, har säkert brutit ner hinder som många har känt för att leva ut transsexualitet. 
 

Från biblisk synpunkt är queer och alla dessa varianter helt främmande; queers agenda att lösa upp könsidentiteten så att alla tänkbara 
sexuella relationer blir OK, kan inte förenas med biblisk syn på könsidentitet eller sex. Kanske blir detta ännu mer uppenbart när 
polyamorös livsstil slår igenom och vill få sin välsignelse i kyrkorummet, det vill säga att man älskar flera på en gång. På sin blogg säger 
nye Skarabiskopen Åke Bonnier att man inte kan acceptera detta – i dag: "I dagsläget gör vi inte det. Kyrkans hållning är att stödja 
och välsigna livslånga, trofasta parrelationer. Man-man, kvinna-kvinna, man-kvinna - dessa kärleksrelationer kan välsignas av 
kyrkan - men inga andra - idag." 
 

Frågan är då: hur blir det i morgon? Biskopens sätt att resonera visar just att om man inte har bibliskt tydliga normer så kan till slut 
allt bli möjligt. Äktenskapsliknande ceremonier förekommer redan i andra länder med tre eller fler partners och diskussionen finns i 
Sverige. Daniel Enstedts doktorsavhandling "Detta är min kropp", Göteborgs universitet 2011, avslutas: "Klart är att ett eventuellt beslut 
om att välsigna polyamorösa relationer inte nödvändigtvis skulle innebära att gränserna helt upplöses, som vissa hävdar, utan snarare 
att det införs nya sätt att organisera kroppar och begär inom ramen för Svenska kyrkan". 
Min fråga är: vilka argument kan man använda emot denna utveckling om bibliska normer inte gäller? Och vilka bibeltexter kommer då 
att användas? 
 

Några queera bibeltolkningar 
Queera idéer marknadsförs kraftfullt inom svensk kristenhet. Materialet "Gud är större. Ett material om tro, hbt och sånt" är utgivet 
2012 av Sveriges förenade hbtq-Studenter i samarbete med Kriss, Sensus och Svenska kyrkans unga – alltså tunga spelare i svensk 
kristenhet, inte minst bland unga människor. Syftet är att få i gång studiecirklar kring hbt-frågor och tyngdpunkten i materialet ligger 
på vittnesbörd från hbt-personer.  
- - -  
För det råder ingen tvekan om att Bibeln entydigt pekar på en enda slags sexuell relation som Gud välsignar och legitimerar, den mellan 
man och kvinna i äktenskapet. Det hela blir då en fråga om bibelsyn: vill vi ta det bibliska vittnesbördet på allvar eller ej. Det är en 
annan sak att Gud älskar alla människor, men det betyder inte att han accepterar alla livsstilar. 
Anders Gerdmar  
   

Åke Bonnier – den nye biskopen för Skara stift där Viklund ”profeterade”: 
 ”...från den här regionen ska en röst höras i landet som påverkar kristenhetens utveckling,...”! 

 
http://www.onenewsnow.com/Perspectives/Default.aspx?id=1587268 (går ej att hitta artikeln längre!) 
Consider: you condemn the "hatred" of Christians that you see directed towards homosexuality. In other words, you morally disapprove 
of the church's opposition to a lifestyle you embrace. If moral disapproval equals hatred, then you necessarily are guilty of hating the 
church. That's point number one: if you do not consider your moral disapproval of the church "hatred," then you must be consistent in 
not applying that label to Christians who disapprove of homosexuality. 
Many of those who you callously accuse of hating homosexuals are merely expressing moral disapproval of a behavior that is deemed 
immoral in Scripture. In truth, the Christians you should really be wary of are those who do not express moral opposition to 
homosexuality. To a Christian who understands that sin leads to death, there is nothing more hateful than to quietly abide or 
sympathetically condone sin. Convincing sinners they don't need atonement or deliverance is the very definition of hate. Conversely, 
there is nothing more loving than to risk the derision of confused men to speak the message of truth that hurts, but heals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tänk till: du fördömer de kristnas ”hat” som du ser riktade mot homosexualitet. Med andra ord, du ogillar/ 
 förkastar moraliskt kyrkans motstånd mot en livsstil som du omfamnar. Om moraliskt ogillande/förkastande är 
 lika med hat, då är man nödvändigtvis skyldig till att hata kyrkan. Det är punkt nummer ett: om du inte anser ditt 
 moraliska ogillande av kyrkans som "hat", då måste du vara konsekvent i att inte tillämpa denna etikett på 
 kristna som ogillar/förkastar homosexualitet. 
  Många av dem som du hjärtlöst anklagar för att hata homosexuella uttrycker endast moralisk ogillande/ 
 förkastande av ett beteende som anses omoralisk i Skriften. Sannerligen, de kristna som du verkligen borde vara 
 försiktig med är de som inte uttrycker moraliskt motstånd mot homosexualitet. För en kristen som förstår att 
 synden leder till döden, så finns det finns inget mer förhatligt än att tyst förbli i eller sympatiskt visa 
 överseende med synd. Att övertyga syndare att de inte behöver försoning eller befrielse är själva definitionen 
 av hat. Omvänt, så finns det inget mer kärleksfullt än att riskera hån från förvirrade människor och att tala 
 sanningens budskap som gör ont, men som helar. 

 

http://www.varldenidag.se/Tro-och-liv/2012/10/19/Sexuell-identitet-och-bibeltolkning/
http://www.onenewsnow.com/Perspectives/Default.aspx?id=1587268


Kolla vad en syster i Herren upptäckte i somras och länkade till mig: 
Hämtat den 16/7 2012 Från http://www.euprayer.se/: 
 
Vad är Skaraborgsbönen? 
 
•Skaraborgsbönen är ett ekumeniskt bönenätverk,  
som i Andens frihet och med Jesus i centrum, 
vill bedja för vår bygd, vårt land, Israel, Europa och  
världen. 
  
 •Vi tillhör olika församlingar inom Svenska kyrkan 
och olika frikyrkor runt om i Skaraborg. 
  
 •Vi står i förebindelse med Sverigebönen,  
Svenska Evangeliska Alliansen,  
European Union of Prayer och har kontakt med  
andra bönenätverk i Sverige och utomlands. 
  
 •Vår trosgrund är den som sammanfattas i  
Lausanne-deklarationen från 1974,  

(se Svenska Evangeliska Alliansens hemsida)   Ladda ner som PDF eller se bilaga # 2 & #3 
 
 EKUMENISKT BÖNENÄTVERK!! Behövs det någon mer kommentar?! 
 
I förbindelse med Sverigebönen, Svenska Evangeliska Alliansen, European Union of Prayer och har kontakt med  
andra bönenätverk i Sverige och utomlands. Man kan ju undra vilka ”andra bönenätverk”??? 
Med tanke på att de hade en bönedag förra hösten (2011) där de bad för de ”7 Bergen” så kan man ju dra slutsatsen 
att bönenätverk utomlands är ”NAR-relaterat”... 
 
Det anser jag att denna video ”Reformation Day October 31, 2012” bekräftar som de lagt in på hemsidan:  
(Kan även ses här http://vimeo.com/52731388 ifall den tas bort!) 

Denna film  är från Generals International... http://www.generals.org/  
= Mike and Cindy Jacobs  =  NAR apostel! (se tidigare nyhetsbrev)     

 

Nu har de visserligen skrivit på hemsidan: 
”The news and prophetic information above is not necessarily the opinion of 
Skaraborgsbönen.  
I found it interesting, that's why I've included it here. As always test 
everything,and keep the good.”   2 Thessalonians 5:16-23 

 
 
 
 
Och speciellt när man ser vad som finns under fliken ”Media”:   
 http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=111  - Media Movies 
  Opinion del 1 - Special Bulletin: Japanese Earthquake, A Prophetic Demarcation in Time, Part 1 

 Rick Joyner RICK JOYNER ÄR UTAN TVEKAN EN BLAND DE HÖGSTA APOSTLARNA INOM NAR!!! 
Thursday, March 17, 2011 

 In this Video Special Bulletin, Rick Joyner shares about the Japanese earthquake, which was prophesied 22 years ago,  
 and how this event signifies the beginning of a worldwide economic meltdown. Rick also shares about another massive 
 earthquake that has been prophesied to hit the west coast sometime after the Japanese shaking. The unraveling of the  
 American economy is coming, and we must prepare. However, this does not mean we are without hope. This is a wakeup   
 call for us, and we can wake up to perhaps one of the greatest opportunities in history for good to triumph over evil. 
 
 
 
 
 

 Nyheterna och profetiska informationen ovan är inte nödvändigtvis Skaraborgsbönens åsikt. 
 Jag fann det intressant, det är därför jag har inkluderat det här. Som alltid pröva allt, och hålla det goda.” 
 OBS! Det ska vara 1 Tessalonikerna 5:16-23 

 

Media Filmer 
Opinion del 1 - Speciell Bulletin: Japansk Jordbävning, En Profetisk Demarkation/Gränsdragning  i Tiden, Del 1 
Rick Joyner 
Torsdag, 17 mars, 2011 
I denna Specialbulletinvideo, delar Rick Joyner om den japanska jordbävningen, som det profeterades om för över 22 år sedan,  
och hur denna händelse innebär början på en världsomspännande ekonomisk härdsmälta. Rick delar även om en annan kraftig 
jordbävning som har profeterats att träffa västkusten någon gång efter den japanska skakningen. Upplösningen av den 
amerikanska ekonomin är på väg, och vi måste förbereda oss. Men detta betyder inte att vi är utan hopp. Detta är en väckarklocka 
för oss, och vi kan vakna upp till kanske en av de största möjligheterna i historien för det goda att triumfera över det onda. 

 

Så till Skaraborgsbönen: 

http://www.euprayer.se/
http://euprayer.se/images/stories/Skaraborgsbonen-info-010.pdf
http://vimeo.com/52731388
http://www.generals.org/
http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=111


I denna film uppmanar Rick Joyner till bön – så jag antar att han tillhör ovan ”bönenätverk utomlands”... 
Här nämner han om Bob Jones!!!! En siare... som också var inblandad under Todd Bentleys “Lakeland Väckelse”… 
Här är några utdrag i all hast: 
 Word of prophecy... 
 We have a prophetic friend that has had in my opinion, unparallel, accuracy and specific revelation concerning world events and  
 I don't know – I've known him for over 22 years – I'm talking about Bob Jones. I've never known him to miss anything he got in a  
 dream or a vision. Now we have missed in interpretations...  
 - - - 
 … late 1980's Bob was very verbal seeing earthquake... 
 - - - 
 Annonsering om att ge pengar till MST - MorningStar TV: 
 "The networking that we're doing is really build long lasting relationships that I feel have been beneficial." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del 2, 3 & 4 finns också...  
http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=111&limitstart=1 – Del 2 - Tuesday, March 22, 2011 

Här uppmanar han till ånger/omvändelse – men hela hans eget nätverk behöver också omvända sig från villoläror!  

14:30 – annonserar om sin bok ”I see a new America” – läs den inte! 
 
 
 

...wrote it for Americans, not just Christians... 
…skrev den för amerikaner, inte bara för Kristna... 
 
 
 

http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=111&limitstart=2 – Del 3 - Thursday, March 24, 2011 
MYCKET REPETERANDE FRÅN DEL 1 & 2... 
  Bob Jones whom I have a history with... 
 - - - 
 We have at times misunderstood the interpretation, but it (av Bob Jones) was always an accurate revelation... 
 
 
 
 
 
Och en massa prat om karaktären av ledare... indirekt förstått inför Presidentvalet förstås! 
 
http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=111&limitstart=3 – Del 4 Monday, March 28, 2011 
MYCKET REPITIONER ÄVEN HÄR! 
 - - - 
 No we do not have a time frame... 
 - - - 
 That's why many people I know have asked Bob Jones over and over, year after year "when is it gonna happen?” 
 We're seeing it coming – when is it?" He would just say "Well, not this year, because we haven't had the Japan earthquake yet." 
 - - - 
 We have got so much miss-information from the government...    
 From other sources – If a company put that kind of information they go to jail... 
 - - - 
 it hurts so many people... 

  
 
 
 
 
 
 

Profetord... 
Vi har en profetisk vän som enligt min mening, oöverträffad, noggrann och särskild uppenbarelse gällande världshändelser och 
jag vet inte – jag har känt honom i över 22 år – jag pratar om Bob Jones. Jag har aldrig känt honom att missa något som han fick i en 
dröm eller en vision.  Vi har visserligen missat i tolkningar... 
--- 
... slutet av 1980-talet var Bob mycket verbal om att ha sett en jordbävning ... 
--- 
Annonsering om att ge pengar till MST - MorningStar TV: 
"Det nätverk som vi gör är verkligen byggd på långvariga relationer som jag anser har varit till nytta." 

 

Bob Jones som jag har en historia med ... 
--- 
Vi har ibland missförstått tolkning, men det (av Bob Jones) var alltid en exakt uppenbarelse ... 

 

--- 
Nej vi har inte en tidsram... 
--- 
Det är därför många människor jag känner har frågat Bob Jones om och om igen, år efter år "när kommer det att ske?” 
Vi ser det komma – när blir det?" Han brukade bara säga "Ja, inte i år, eftersom vi inte har haft den Japanska jordbävningen ännu". 
--- 
Vi har fått så mycket felaktig information från regeringen... 
Från andra källor – om ett företag ger ut den sortens information så hamnar de i fängelse... 
--- 
det skadar så många människor... 
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 7 BERGEN!  

 Det skadar även många människor när de i NAR undervisar och förmedlar villoläror...  Något att tänka på!  
 
     Kan inte låta bli att undra vad detta blå armband innebär!!? 
     Ja, han är ju med i Malteserordern och NAR...  
     Kanske symbol för ett ”ordenssällskap”...?  
     Jag erkänner; bara mina egna fantasier!  
     Behöver inte betyda någonting alls! 

Det finns en hel del att kommentera om det Rick Joyner talar om i ovan ”bulletiner”... men det får jag avstå från! 
En del stämmer säkert, men glöm inte att det är baserat på ”Kingdom Now-synvinkel”... 
 

Angående Bob Jones som Rick Joyner upphöjer så högt här ovan: 

 Utdrag ur nyhetsbrevet Sommarkonferenser del 1 >>  
Han skriver: "År 1993 profeterade Bob Jones, ’The Houston Oilers skulle flytta till Nashville, och Nashville skulle bygga åt Gud ett 
stadium. Och 100.000 människor, särskilt ungdomar, skulle samlas till en stor mobilisering av Guds armé.’ Med denna profetia i 
praktiken, bad jag om att få halla/anordna ”TheCall” i Titan Stadium i Nashville den 07-07-07."  

 
 Den Bob Jones som Engle citerar är samme Bob Jones som var en av de ökända Kansas City profeterna som blev till skandal för  
 att han använde sin så kallade profetiska gåva som ett knep för att få kvinnor att KLÄ för sitt nöje. En annan av de Kansas City 
 Profeterna, Paul Cain, var utsatt för homosexuellt beteende och det var den sista droppen som knuffade dem alla i bakgrunden  
 för det senaste decenniet. Nu verkar det som om, under ledningen av den framlidne John Wimber:s före detta kompanjon C. Peter 
 Wagner, de alla har kopplats samman i fortfarande hopp om en manifestation av vad de kallar den "New Breed" (”Nya Avkomman”)  
 av profeter som skall vara den efterlängtade "Joel’s Army” (”Joels Arme”) som kommer att ta nationerna för Kristus och härska och 
 regera utan att behöva Has synliga återkomst. 

Bob Jones är Rick Joyners främste mentor...  

 http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS23-8-10.html  
 Finns det något bibliskt över huvud taget i detta? NEJ! Ändå har Bob Jones under många år varit mentor åt många av de 
  "stora profeterna" i den karismatiska rörelsen, inklusive Rick Joyner. Undra på att det ser ut som det gör! Andra välkända  
 "profeter" från KC var John Paul Jackson, James Goll och Paul Cain (avslöjades efter Sverigebesök att han var alkoholist och  
 hade homosexuell förhållande). Från mitten av 1990-talet blev Rick Joyners Morningstar mer och mer center för Profetrörelsen. 
 
Bob Jones är ”siare-profeten” som undervisar om ”3rd heaven visitations” (3:e himmelen visitationer) genom 
’portaler’ där man ska söka änglakontakter”… som tog Todd Bentley och Patricia King i händerna och tog dem till 3:e 
himmelen för att söka relationer med änglarna!!   
Och Bob Jones talade om  ängeln Emma som Todd Bentley sa var med på sina möten… Bob Jones avskedades från 
Vineyard, Anaheim, på grund av sexuella oegentligheter, vilka bestod i att han uppmuntrade kvinnor att klä av sig på 
hans kontor så att de kunde stå ’nakna inför Herren’ för att de skulle kunna ta emot ett ’ord’.” 
 
Bob Jones, Peter Wagner, Rick Joyner har alla sina rötter i William Branham’s läror ”Latter Rain/Manifest Sons of 
God/doctrine of the Five Fold Ministry" (läran om den Femfaldiga Tjänsten/Ministryn).   
 

Karin J News – The Marketplace Movement… 7 Mountains… K.E.Y.S. = NAR  >>  

 The dangers of 'Int'l House of Prayer' and the Prophetic Movement!  a note from one of my friends 
 regarding the IHOP end of charismania:     Klicka här för att läsa hela artikeln: >> 
 In the meantime, an alleged awakening has broken out at the International House of Prayer world headquarters in  Kansas City, 
 Missouri. This awakening is said to be the fulfillment of a prophecy by Bob Jones leading up to the official establishment of an 
 apostolic and prophetic government that is to rule over the Christian faith starting in 2012. The prophecy given by Jones is believed by 
 these men to bring us one step closer to fulfilling the arrival of the Manifest Kingdom of God. Sadly, this movement is led by the same 
 dogs trying new tricks. In the 1980’s Joyner, Jones, Cain, Bickle, and John Paul Jackson all dubbed themselves as the Kansas City 
 prophets proclaiming that they were going to establish a prophetic ministry in every city and that all churches should be united 
 under the prophetic ministry base in their respective cities. 

 
 
 
 
 
 

Farorna med ’Int'l House of Prayer’ och Profetrörelsen! ett meddelande från en av mina vänner gällande 
slutet av IHOP karisma-mani: 
Under tiden så har en påstådd uppvaknande brutit ut på världshuvudkontoret på International House of 
Prayer i Kansas City, Missouri. Detta uppvaknande sägs vara uppfyllelsen av en profetia av Bob Jones som 
leder fram till det officiella inrättandet av en apostolisk och profetisk regering som ska styra över den 
Kristna tron med start 2012. Profetian som getts av Jones är trodd av dessa män för att föra oss ett steg 
närmare att uppfylla ankomsten av Manifesterade Guds Söner. Tyvärr leds denna rörelse av samma hundar 
som försöker nya trick. På 1980-talet dubbade/utnämnde Joyner, Jones, Cain, Bickle och John Paul Jackson 
sig själva som Kansas City profeterna och förkunnade att de skulle etablera ett profetiskt ämbete i varje 
stad och att alla kyrkor borde förenas under den profetiska ämbetsbasen i sina respektive städer. 
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Se denna YouTube med varsamhet! 
http://www.youtube.com/watch?v=kGCTMEoifqQ - WSTK-ITV - Bob Jones, Patricia King & Todd Bentley 
 "Fathers of the Faith" is this week's featured episode of Extreme Prophetic TV. Join Patricia King, Bob Jones  and Todd Bentley as they 
 share on the Third Heaven, spiritual encounters, and the power of impartation. 
 Any time they get to visit with Bob it is special -- he is such a Father of the Faith and Poppa to the Prophets.  
 And Todd Bentley releases supernatural faith whenever he shares. When Patricia King and members of her  Extreme Team met up  
 with Bob and Todd during a recent conference, they took a camera in with them so we could be in on the conversation as they visit  
 with Patricia, talk about how to access the realm of the Spirit, and share stories and insights that will give you keys on how to plug  
 into more of God. During this episode, Bob and Todd also pray a powerful prayer of impartation to release what they walk (talk?) so 
 that the supernatural aspects of the Kingdom become an everyday natural occurrence for believers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Spiritual encounter" (andliga möten)  = Ockultism i högsta grad! 
Det står inte i Bibeln att vi ska söka tillträda andevärlden – andliga möten – ej heller gå upp till tredje himlen! 
Dessa ord från Hesekiel 13:3, 6-8 tycker jag passar in! 
 King James Version: 
 3 Thus saith the Lord God; Woe unto the foolish prophets, that follow their own spirit, and have seen nothing!  
 6 They have seen vanity and lying divination, saying, The Lord saith: and the Lord hath not sent them:  
 and they have made others to hope that they would confirm the word. 
  7 Have ye not seen a vain vision, and have ye not spoken a lying divination, whereas ye say, 
 The Lord saith it; albeit I have not spoken? 
  8 Therefore thus saith the Lord God; Because ye have spoken vanity, and seen lies, therefore, behold,  
 I am against you, saith the Lord God. 
 
 Svenska Folkbibeln: 
 3 Så säger Herren, Herren: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting!  
 6 De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: "Så säger Herren ".  
 Men Herren har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse.  
 7 Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade:  
 "Så säger Herren ", fastän jag inte hade talat något sådant? 

  8 Därför säger Herren, Herren så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, Herren. 
 
Som jag förstår det, så är vers 25 i 1 Korinterbrevet 14 ”ändamålet” med profetia!!!  
 King James Version (KJV) 
  23 If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, 
 and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad? 
 24 But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all: 
 25 And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on his face he will worship God,  
 and report that God is in you of a truth. 
 
 Reformationsbibeln - upplaga 2012 
 23. Om nu hela församlingen kommer tillsammans på en plats och alla talar tungomål,  
 och några som är olärda eller som inte tror kommer in, skall de då inte säga att ni har mist förståndet? 
 24. Men om alla profeterar och någon som inte tror eller är olärd kommer in, blir han överbevisad av alla och dömd av alla, 
 25. och därmed blir hemligheterna i hans hjärta uppenbarade och så skall han falla ner på sitt ansikte,  
 tillbe Gud och intyga, att Gud verkligen är i er.  

WSTK-ITV - Bob Jones, Patricia King & Todd Bentley 
 "Trosfäder" är veckans huvudepisod av Extrem Profetiskt TV. Förena dig med Patricia King, Bob Jones och 
Todd Bentley när de delar om den Tredje Himlen, andliga möten, och kraften av impartation (överföring). 
 Varje gång de får besöka Bob så är det speciellt -- han är en sådan Trosfader och Pappa till Profeterna. 
Och Todd Bentley förlöser övernaturlig tro närhelst han delar. När Patricia King och medlemmar av hennes 
Extrema Team träffade Bob och Todd under en konferens nyligen, så tog de en kamera med sig in så att vi 
kunde vara med i den konversation då de besöker Patricia, och pratar om hur man tillträder Andevärlden, 
och delar berättelser och insikter som kommer att ge dig nycklar om hur man ansluter till mer av Gud. 
Under denna episod, så ber också Bob och Todd en stark bön av impartation (överföring) att förlösa det de 
talar om vad de talar om så att de övernaturliga aspekterna av Konungariket blir en vardaglig naturlig 
förekomst för troende. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kGCTMEoifqQ


 Svenska Folkbibeln (SFB)  
 23 Om nu hela församlingen kommer tillsammans och alla talar tungomål,  
 och några som inte förstår eller inte tror kommer in, skall de då inte säga att ni är galna?  
 24 Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla.  
 25 Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar:  
 "Gud är verkligen i er!" 
 

 
Tillbaka till Skaraborgsbönen – http://www.euprayer.se/ 
 
EU Review and Call to Prayer –  http://www.euprayer.com/index.html  
Dessa tycks tillhöra Skaraborgsbönens ”bönenätverk utomlands”...  
och de har ju samma ”webbadress” fast Skaraborgsbönen har ”se” i slutet... 
Till höger på Skaraborgsbönens hemsida ser man EURCP NEWS 

Går man in på de länkarna så ser man www.euprayer.com  
 
 Här ser man vad EURCP är förkortning av: 
 http://www.euprayer.com/EURCP%20Issue%208_03.htm - EU Review & Call to Prayer (EURCP) 
 

Kolla vad jag fann under fliken ”Contact US” - http://www.euprayer.com/contact.php  
 
Om man skrollar ner lite i mittersta fältet så kommer man till  
SWEDEN PRAYER WEB 
Länken går till http://www.suphah.org/ - Suphah 
 
http://www.suphah.org/index.php/about-us/contact - Kontakt 
Elisabeth and Thonni Groth, Lundsbrunn, (inte långt från 
Skara!) som försöker få igång en ny ”rörelse”... 
http://www.suphah.org/index.php/about-us/the-vision - 
Visionen 
  

 Will you join the movement, will you become His suphah? 
 Kommer du att gå med i rörelsen, kommer du att bli Hans suphah? 
 
http://www.suphah.org/index.php/weblinks/prophetic-sites - Profetiska webbplatser 
 Web Links - Prophetic Sites 
 Dr. Bill and Evelyn Hamon 
 Dr. Bill and Evelyn Hamon have founded Christian International Ministries Network.  
 It is a group of ministries dedicated to helping the Body of Christ fulfill our God-given destiny. 
 Graham Cooke 
 Graham Cooke has a passion to bring God’s people into deeper levels of relationship and intimacy with the Lord.  
 His life and ministry are underpinned by his delightful, intimate and unreserved two-way friendship with God.  
 John Paul Jackson 
 John Paul Jackson launched Streams Ministries International, a ministry that endeavors to encourage, motivate,  
 and equip individuals to walk in greater maturity, wisdom, character, and holiness. 
 Mike & Cindy Jacobs 
 Generals International, founded by Mike & Cindy Jacobs, works to achieve societal transformation through intercession   
 and the prophetic. 
 Morning Star 
 Home of Rick Joyner and Bob Jones 
Jag översätter inte – men detta är bara länkar till NAR-apostlar! 
Märk också noga att det står att MorningStar är HEM för Rick Joyner OCH Bob Jones!!! 
 
Med ovan länkar till de högste bland NARianer, så blir man inte så förvånad att man finner länkar  
till Skaraborgsbönen och Sverigebönen under Nordiska Bönewebbplatser, blir man?! 
http://www.suphah.org/index.php/weblinks/prayer-sites/nordic-prayer-sites - Nordiska Bönewebbplatser 
 Web Links - Nordic Prayer Sites 
 Bön.nu 
 The vision is to gather information and location about prayer gatherings in the nation of Sweden. 
 La Oss Be 
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 This is an information site about prayer. Its main focus is on prayer in Østfold, Norway.  
 We also include information on national and international prayer work. 
 Skaraborgsbönen  
 Skaraborgsbönen (Skara Prayer) is an ecumenical prayer network. 
 Sverigebönen 
 In Sverigebönen (Sweden Prayer) we want to stress the importance of prayer fellowship and the power of prayer  
 that is evident in the unity of prayer. 

Går inte djupare in på detta, men... 
INTRESSANT ATT DETTA OCKSÅ ÄR I SKARABORG! 

 Och att de tycks samarbeta med just Skaraborgsbönen och Sverigebönen... 
 
Märk också vad Skaraborgsbönen skriver på sin hemsida: 
  •Skaraborgsbönen är ett ekumeniskt bönenätverk, 
  - - -  
  •Vi står i förebindelse med Sverigebönen,  
  Svenska Evangeliska Alliansen,  
  European Union of Prayer och har kontakt med  
  andra bönenätverk i Sverige och utomlands. 

http://www.varldenidag.se/debatt/2012/11/02/Nordens-betydelse-for-Europa/ 
 I denna dragkamp behöver vi förenas, som kristna från olika traditioner, som folk från olika nationer och kulturer, 
 som Kristi kropp i Europa. 
 De nordiska länderna behöver utveckla sitt samarbete. Har Gud en särskild kallelse över Norden? Det verkar så.  
 När vi samlas till nordisk bön, är det alltid med gemensam stolthet över korset i våra flaggor.  
 När vi samlas med European Union of Prayer i aktuellt EU-ordförandeland är alltid Sverige och Norden överrepresenterat. 
 - - - 
 Peter Artman 
 I ledarskapet för European Union of Prayer 

 

Skrev om Peter Artman – medarrangör för bönedagen i Skara förra året – i första nyhetsbrevet >>  (Sid. 68, 82-86, 97),  
där jag även nämnde om European Union of Prayer... 
Här ser vi också ”länken” till Sverigebönen – med Carl-Erik Sahlberg i spetsen: 
 http://www.efs.nu/efs_nu/material/Medarbetarmejl/Medarbetarmejl%20h%F6st-09.pdf  
 Sidan 3: 

Konferenser och retreater  
 9-11 oktober Bön med Europa.  

En bönekonferens med European Union of prayer, nordiskt bönenätverk och riksdagens kristna grupp.  
Samlingarna är i St a Clara kyrka i Stockholm.  

Mer info: www.euprayer.se.  = Skaraborgsbönens hemsida! 

 
 
http://missionxp.webblogg.se/2009/october/nyckeln-till-europas-framtid-heter-israel.html  

                 Bengt Malmgren fortsätter: 
 I fredags kväll talade i S:ta Eugenia katolska kyrka TOMAS SANDELL, det var inom ramen för en 
 konferens med bönenätverket European Union of Prayer som träffades i Stockholm förra veckan.  
 Det är ett ekumeniskt bönenätverk som ber för Europa och som reser runt och träffas i de länder  
 som för tillfället har ordförandeskapet i EU. 

 
 Här ovan märker vi att länken för European Union of Prayer leder direkt till Skaraborgsbönens hemsida: 
 http://www.euprayer.se/  
 

Med tanke på att de själva skriver att Skaraborgsbönen är ett ekumeniskt bönenätverk, så var det intressant att hitta 
en katolsk sida om Union of Prayer: http://www.newadvent.org/cathen/15154a.htm  
 
 Detta är vad Wikipedia säger om Union of Prayer: 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_Prayer - Union of Prayer 

 Union of Prayer was a previous term for some Roman Catholic lay ecclesial movements.
[1] 

 They tended to be archconfraternities aiming at the conversion of various groups to Catholicism.
[1] 

 
Ja, med den fart som många evangelikaler nu nalkas Rom så var det klart intressant! 
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Vad mer om Skaraborgsbönen? 
 http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=104  -  OM OSS 
 I referensgruppen för Skaraborgsbönen ingår: 
   Werna Andersson, Södra Ryd 
  Rune Hjelm, Södra Ryd 
  Börge Önnefors, Odensåker 
  Ulla Welén, Tibro 
  Conny & Gunvi Alpsten, Tidaholm 
  Petra Björck, Tidaholm 
  Lisa & Henrik Gyllspång, Varnhem 
  Calle & Cecilia Wallgren, Skara   
  Douglas Parker, Skövde 
  Anders Boström, Mariestad 
  Eva Helldén, Horn-Samordnare 
 

 http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=114 - Ekumeniska Bönen   

 Idag fredag, den 16 november  -  Program   
   fredag, den 16 november 

  18:00  Ekumeniska bönen i Tidaholms kyrka 
 
  fredag, den 23 november 
  18:00   Ekumeniska bönen i Tidaholms kyrka 
 
  fredag, den 30 november 
  18:00   Ekumeniska bönen i Tidaholms kyrka 
 
  fredag, den 7 december  
  18:00   Ekumeniska bönen i Tidaholms kyrka 
 

 http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=115  - Skaraborgsbönens Kalendern 

  onsdag, den 6 juni  -  Nationaldag  När: onsdag, den 6 jun 2012 
 
  lördag, den 18 augusti 
  15:00  S:t Matteus kyrkan i Södra Ryd  När:  lör, den 18 augusti, 15:00 – 17:30   
     Var:  S:t Matteus kyrkan i Södra Ryd (karta)   (= Svenska Kyrkan) 
  lördag, den 3 november 2012  - Allhelgonadagen 
  måndag, den 24 december 2012  -  Julafton 
 
  tisdag, den 25 december 2012  - Juldagen 
 
  onsdag, den 26 december 2012  - Annandag jul 
 
  måndag, den 31 december 2012  - Nyårsafton 
 
  tisdag, den 1 januari 2013  - Nyårsdagen 
 
  söndag, den 6 januari 2013  - Trettondag jul 

 
 PROFETISKA ORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=104
http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=114
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  http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=107  

  Profetiskt ord över Sverige av Daniel Viklund                     Se bilaga #4  ifall det försvinner! 
                      Utdrag:  Jag vill tala till er mina barn och säga: Den som söker, han finner, den som ber, han får, och för den som bultar  
  ska dörren öppnas, också dörren till detta land, säger Herren, till denna stad, och denna ort, säger Herren.  
  Allt står berett i de himmelska gemaken och jag ska ge mina änglar befallning i dessa dagar att bära ut mina strategier,  
  bära ut mina planer, bära ut mina skeenden. 
   Och jag frågar efter ett folk på jorden, ja, jag frågar efter ett folk på jorden som säger: Herre, här är jag, sänd mig!  
 
  Och när ni ställer er i rad med profeterna, när ni ställer er i rad med apostlarna när ni ställer er i rad med evangelisterna,  
  herdarna och lärarna säger Herren, så kommer ni att få se det som inget öga sett, inget öra hört och vad människohjärtat  
  inte kunnat ana. Det skall uppenbaras också på denna plats, i denna stad, också i detta land, säger Herren. 
 

 Jag kan inte låta bli att undra om ”mina strategier” syftar på 7 Bergen strategierna...?!  
 Och om ”i rad med apostlarna” innebär att underordna sig NAR-apostlarna?!  
 Under fliken för Daniels ”profetiska ord” kommer ett budskap från Rick Joyner! 
 
  http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=108   -  SPECIAL BULLETIN 
   The Day the World Changed  By Rick Joyner 
 
 Flera andra budskap följer… 
  http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=109  - Transition Into Your Destiny 
   Sunday, 04 April 2010 11:00 PM EDT Barbara Wentroble  Newsletters - Prophetic Insight 
  - - -   
  What does all this mean to you and me during the season of transition into our destiny? It means: 
            The Lord is going to give His people an ability to see beyond the floodwaters of the present situation  
            and to be able to see the path into the new season 
            There is a creativity that will be unlocked in you to discover new resources for the new season  
            God has put the church on the earth to manage the earth for Him 
            God has put people in every mountain (area) of society who will bring change to that mountain  
            using biblical principles 
            The Lord is transitioning His people from an old mindset of escapism to a more biblical mindset  
            of occupying until he comes 
 
 

  http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=110 - Ett profetiskt tilltal för 2011  
  Received in a Christian congregation in Hallsberg, Sweden   1/1 2011, past midnight  
  Prophecy given by Thonni Josef Groth 

  Detta är Thonni Groth från Lundsbrunn – www.suphah.org som nämndes ovan! 

 
 

 OBS!  Här kommer det:  

  http://www.euprayer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=116 - Daniel Viklund i Jättene  
  juli 2006    

  Jag kommenterade Daniels “profetia” i Jättene i första nyhetsbrevet  >>   (sid 74-77) 

  Se även PDF med hela ”profetian” och mina kommentarer... >>  
 
 

 http://www.euprayer.se/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=43&Itemid=48 – LÄNKAR 
  1   Sverigebönen 
  Sverigebönen vill särskilt framhålla den bönegemenskap och bönekraft som den samtidiga bönen tillför.  
  2  La oss be 
  Dette er en infoside om bønn. Den har hoved- fokus på bønn i Østfold, men også info om nasjonalt og internasjonalt 
  bønne- arbeid. Håper siden kan være en positiv resurs for alt bønnearbeid   
  3   Svenska Evangeliska Alliansen 
  Svenska Evangeliska Alliansen är en växande allians av enskilda, församlingar, samfund och organisationer som tror 
  på, ber om och arbetar för ett förvandlat Sverige. 
  4   ECI 
  European Coalition for Israel is a joint initiative by major international Christian pro-Israel organizations with activities 
  in Europe to address the issue of growing anti-Semitism and anti-Zionism in Europe.  
  5   24-7 Prayer Europe 
  24-7 Prayer is an international, interdenominational movement of prayer, mission and justice that began with a 
  single, student-led prayer vigil in Chichester, England in 1999 and has spread, by word-of-mouth, into 100+ nations.  
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http://www.euprayer.se/index.php?view=weblink&catid=43%3Aprayer-sites&id=11%3A24-7-prayer-europe&option=com_weblinks&Itemid=48


2012 – Daniel Viklund 

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

 http://bon.crossnet.se/ - Bön.nu  -  Kartan visar kommande bönemöten 
 19:00 Bönemöte 
 Olika kyrkor i Skara, Skara 
 Vi möts första tisdagen i månaden i någon av Skaras kyrkor 
 --- 
 Bönemöte  
 Kategori: Bönemöte 
 tisdag kl 19:00  
 Vi möts första tisdagen i månaden i någon av Skaras kyrkor 
 Plats: Olika kyrkor i Skara 
 Adress: Skara Samkristna c/o Missionskyrkan, Rådhusgatan 10, Skara 
 Stad: Skara     = Ekumenik! 
 

 Om man går till fliken ”Profetior” så ser man en hel mängd sådana! 
 Där kan man även se att Daniel Viklunds ”profetia” från 2003 blivit REVIDERAD!!! 
 
 
 
  Sverige i vågskålen - Daniel Viklund
  2003-02-20, reviderad 2012-10-24 
  Ja, jag tycker då det är konstigt...  
  OM det nu VAR ett profetiskt ord... 
  Den finns ju under ”Profetior”,  
  så det ska väl uppfattas som så! 
  Skulle Gud komma med revidering 9 år senare? 
                        KONSTIGT SÄGER JAG BARA!  
          2003 – Daniel Viklund      

                   Detta är bevis nog för mig att Daniel Viklund fortfarande är AKTIV i sitt ”profeterande”... 
 Se bilaga #5 & #6 ifall de skulle försvinna! 

  Här kommer några av ”revideringarna” som gjorts - där TEXT TAGITS BORT:  
- På senare tid har Han uppenbarat den funktion och del Sverige ska ha i en världsvid väckelse, framför allt i Europa. Guds 

tankar är alltid goda. Fridens, framtidens och hoppets tankar! 
- Hur ser den profetiska planen ut för Guds handlande med Sverige? 

Kenneth Hagin profeterade under ett seminarium om att ingredienserna från alla kyrkohistoriens reformationer och 
väckelseskeenden skulle sammanföras till en enda stor andeutgjutelse i ändens tid och dess centrum skulle bli Europa! 
Min fråga är: Hur ska Sveriges kristna kunna ta ett ansvar i Europas frälsning om vi inte längre kan ta ansvar för vårt eget 
land? 

- Jag hade lyssnat på budskapen som Steve Hill framburit under sitt Sverigebesök och var imponerad av hans frimodighet. 
- ... som Birger Skoglund fick med sig hem från Jordanien... 
- Ett liv i seger 

Det är av högsta vikt att vi lär oss att leva i Jesu seger för våra liv om vi ska kunna bryta igenom och få en fungerande 
bönearmé och en stark vittnesskara inför den tid vi nu går till mötes.  
Herren söker dem som inte bara vill överleva utan övervinna.  
Bakom liv i nederlag finns oftast slöhet, slarv och ovillighet och inte demoner! Vore det demoner skulle de kunna fördrivas 
med en rejäl bönestund. Men det är alltför betungande för en svensk medelläsare. Det är viktigt att hålla fast vid 
trosundervisning om seger och försörjning, gör vi inte det kommer vi att bli ett lätt byte för de egna angelägenheterna. 

- Peter Ljunggren eller Livets Ords gigantiska missionsarbete bl.a. i f.d. Sovjet är exempel på guld från Sverige som blivit till 
frälsning för tiotusentals människor. 
Personligen tror jag att det finns räddning för millioner svenskar och att vi inte behöver gå Sodoms öde till mötes. Men 
saken är inte avgjord än! Allt hänger på hur vi handlar vid nästa besökelse, när Guds domar börjar skaka landet. 

- Detta är en grogrund för besättelser och anfäktelser. Steve Hill ser detta som det största problemet i kristenheten idag!! 
- I Sydkorea har Guds folk en beredskap utan like. Pastor Cho säger: skulle vi ställa in bönenatten en enda fredagskväll så 

skulle väckelsen avstanna.  
I de stora väckelseområdena i Sydamerika och Afrika pågår bön ständigt och en enorm medvetenhet om den andliga 
striden gör att man ständigt är alert. Detta sker på fält där man har ett starkt övertag i andevärlden och ser människor 
komma till Jesus i tusentals. 
Hur mycket större anledning för oss i Europa och Sverige att vara vaksamma och alerta! 

 

  Intressant att se att all ”koppling” till Trosrörelsen har tagits bort...  
  Man kan undra varför!?! Har kanske Daniel Viklund trots allt börjat inse villolärorna...?  
  I så fall behöver han proklamera detta offentligt! 

http://www.euprayer.se/index.php?view=weblink&catid=43%3Aprayer-sites&id=12%3Aboennu&option=com_weblinks&Itemid=48
http://bon.crossnet.se/


 Other Resources (2)        Andra Resurser 
               OBS! 1    Lighthouse Trails 

 Lighthouse Trails is a Christian publishing company. While we hope you will read the books we have 
 published, we provide extensive research, documentation and news on our Research site, blog and 
 newsletter at no cost with the hope they are a blessing to the body of Christ  and a witness to those who  
 have not yet accepted Jesus Christ as their Savior and Lord. 
 2    Prophecy in the news 
 Prophecy in the News was established in 1979 in Oklahoma City, OK, for the purpose of providing the 
 Christian community with the tools needed to study this most obscure of all the methods of 
 interpretation. The Bible contains the story of not only where we came from, but where we are going as 
 well. God did not have us without a “blessed hope” for the future. 

 Prayer Sites (6)   Samma som ovan! 
 

 HELT OTROLIGT – MEN FANTASTISKT – ATT DE HAR LÄNK TILL LIGHTHOUSE TRAILS!  ;-D) 
 Detta är en trovärdig apologetwebbsida som varnar för New Age, Rick Warren, Ekumeniken m.m.  
 De länkar även ibland till artiklar som varnar för just NAR-apostlarna! Jag rekommenderar varmt denna länk! 
 
Skaraborgsbönen skrev också på sin hemsida 
  •Vår trosgrund är den som sammanfattas i Lausanne-deklarationen från 1974,  
     (se Svenska Evangeliska Alliansens hemsida) 

 

  Skrev om Lausanne-deklarationen i Del 1 >> (sidan 28) 

  Se även PDF Lausannerörelsen - Lausannedeklarationen och Billy Graham  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
På tal om Skara Domkyrka och Skara/Skaraborg som Daniel Viklund ”profeterade” om i Jättene: 
 

http://www.skarapastorat.se/ - Skara Pastorat 
Domkyrkans södra torn renoveras 
Efter att arbetet med att få upp de 65 meter höga byggnadsställningarna kan själva renoveringsarbetet starta på 
först den södra spiran och därefter den norra.  
Om allt går optimalt kan hela arbetet vara klart till jul och sedan kan ställningarna tas ner efter nyår. 

 Domkyrkans verksamhet kommer inte att påverkas. Under arbetets gång är både den norra och 
den södra porten öppen för att tillgängligheten till domkyrkan ska vara så stor som möjligt. Vid 
den norra porten finns en ramp. 
Åtgärderna innebär att tornens tak av kopparplåt byts till ny kopparplåt och att mindre partier av skadad sandsten  
på tornen byts ut samt att fogar i fasaden kompletteras och lagas med kalkbruk.  
Under arbetet med att sätta upp ställningarna kring det södra tornet konstaterades det att även det andra tornet 
behövde renoveras snarast. Detta var tidigare planerat att ske om ett antal år. Beslut har nu tagits om att fortsätta 
arbetet med båda tornen. Se nedan. 

Kostnaden beräknas till åtta miljoner kronor, varav 90 procent är kyrkoantikvarisk ersättning. 

 

I somras kunde man i Skara gå på utställning om pilgrimsvandring... 
  
Artikel ”Utställning om Pilgrimsvandring invigd” från SKLT 29 juli, 2012 
 

I det gamla biblioteket i Skara har en fotoutställning från vandringsleden Santiago de 
Compstela invigts. 
- Bilderna visar de svårigheter som finns utefter vägen och den viljeansträngning som krävs för 
att gå leden säger Johanna Andersson vid biblioteket. 
Utställningen invigdes av chefen för pilgrimsmuseet Santiago de Compostela, Benito Peres. 
- - -  
- Det kan upplevas som ett äventyr, som en sportaktivitet men det kan också vara av religiösa 
skäl, säger Johanna Andersson. 
Vid mussetbedrivs också forskning. Bland annat samlas musik som sjungits genom århundraden 
utefter vägen. 
- - - 
 I dag räknas Santiago de Compostella som det tredje största pilgrimsmålet efter Jerusalem och 
Rom. 

Fortsättning ”Länkar” 
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Bild: Sara Sandberg 

Nämnde om denna pilgrimsvandring 2010 då jag skrev om Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser, och en massa länkar >>   
DETTA ÄR KATOLSKT!  

Och som jag skrev på sid 14 i Sommarkonferenser 2011 Del 3 >>  
 På sommaren är det populärt med Pilgrimsvandringar... Men märk väl att detta är också av katolskt ursprung!  
 Att gå ut och gå i naturen och följa en led/stig är en sak, men pilgrimsvandringar med ”bönestationer” är något  
 helt annat! VÄLJ DEN VÄG DU VANDRAR - ÄVEN I NATUREN! 
 
Skaraborgbönen förra hösten med bön för de 7 Pelarna– som var orsaken till mitt första nyhetsbrev – gav 
uppenbarligen ingen frukt av omvändelse från RKK... NEJ för det var ju ”ekumeniskt”!!!   
Snarare bejakade de RKK med att framhäva Husaby källa... 
I första nyhetsbrevet om 7 Bergen/NAR nämnde jag att Sveriges biskopar släppte en bok om dopet – läs SKLT artikel på 

sidan 76, samt länkar på sidan 83: >>  
            Utdrag: 
 I dagarna släpper Sveriges biskopar en bok om dopet. I början av den svenska kyrkans dopritual står det 
 att Gud har sänt Jesus "för att rädda oss från det onda". Det stämmer inte riktigt, om man är noga.  
 Gud lovar inte att den som döps aldrig ska råka ut för något ont. Det gör ju alla, och till slut dör man.  
            Är man noga borde det heta "för att rädda oss genom det onda".  
 För det lovar Gud: att rädda den som döps genom allt ont, till sist också genom döden, till nytt liv. 
 Märk väl: Det står: I början av den svenska kyrkans dopritual står det... DE HÄNVISAR INTE TILL GUDS 
 ORD! Detta är alltså ett ”tillägg till Bibeln” och är en s.k. ”obiblisk doktrin/lära”!!!  
 ”den som döps” = DETTA ÄR KATOLICISM! ”Bara du är döpt så är du frälst!”  
 Lutherska Kyrkan har aldrig helt tagit avstånd från RKK... 

 
För oerhört BRA undervisning och förståelse om skillnaden på troendedop/vuxendop och spädbarnsdop 
läs denna artikel:  
 http://www.enhetochekumenik.se/?p=597 - Stig Andreasson – Dopet i Skriftens och historiens ljus 
 

 

Enligt säker källa har man nu börjat med Iota-kors-målning i Domkyrkans Katekumenat – Skara Pastorat!!! 
Hittar ingen annonsering om det på deras hemsida http://www.skarapastorat.se/, men nedan är några länkar som förklarar 
vad ”Iota-kors-måning” innebär... ( http://www.skarapastorat.se/alias/users/10001/Studiekv%E4llar+f%F6r+vuxna,10874,0.html - Studiekvällar för vuxna ) 
 
 http://www.sensus.se/iota - Iotakurs 14-15 januari 2013 

Ledare Gunnar Lind – Högalids församling och Christina Engqvist, Vattholma församling Uppsala  
Start 14-15 januari 2013 Sigtuna folkhögskola. Pris: 2 500:- Kursen är en tvådagars kurs med övernattning.  
I priset ingår inte material. Här får du lära dig att måla Iota kors. Denna teknik är hämtad från den koptiska kyrkan. Målning varvas 
med meditation och eftertanke.  
 

http://www.tidningenspira.se/2010/meditation-och-maalarbok-i-ett.aspx - Spira - En tidning från Svenska kyrkan i Umeå 

 
Meditation och målarbok i ett 
En korsning mellan meditation och målarbok – så kan ett Iotakors beskrivas. 
– Det är en andlig övning, där de olika färgerna verkar i dig medan du målar, 
berättar prästen Susanne Kostet, som leder samlingarna i Ålidhemskyrkan. 
 

Text Helena Andersson | 16 december 2010   Kategorier: Andlig friskvård   
Tuber med blå färg ligger utlagda på bordet tillsammans med penslar och vattenglas. Stillsam pianomusik ljuder i rummet. 
- Den blå färgen handlar om havet, om djupen. Att vända från yta till djup och låta själen komma till uttryck, eller bara vila där, säger 
Susanne Kostet. 
Att måla Iotakors är en tradition från den koptiska kyrkan i Egypten. Var och en av de sex färgerna har en särskild betydelse, och på 
bordet ligger de snirkliga korsen, med färgerna röd, gul och grön redan ditmålade. Ikväll har turen kommit till den blå färgen, som står 
för kommunikation och kreativitet. 
Efter en kort meditation och avslappning är det dags att börja måla. 
- Vi målar och fyller på med det blåa i livet, antingen det är ett behov av vila, eller av att låta det som pågår djupt inom oss komma till 
uttryck, säger Susanne. 
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Ny tanke om inre uttryck 
Jag doppar penseln i den blå färgen och sätter igång, övertygad om att det är vila och nedvarvning jag behöver. Men medan jag fyller 
de små rutorna med färg formas en ny tanke - om balansen mellan uttryck och intryck. Hur ofta låter jag egentligen mitt inre komma  
till uttryck och skapar något? Fyller jag inte mest på med ny information? 
När vi sköljt av penslarna samlas vi i en halvcirkel och delar med oss av de tankar som dök upp under målningen. Det är alltifrån 
reflektioner om vattnets konsistens till berättelser om drömmar. Till sist läser vi tillsammans psalmen »I Guds tystnad får jag vara«. 
- Den som vill kan bära med sig den blå färgen till nästa gång vi träffas - kanske ha den på sig som en påminnelse, eller bära den 
som en inre bild eller som en bön om det man vill fördjupa. 

 Bära med sig en färg som påminnelse, en inre bild eller som en bön??!!!! 
 Detta är verkligen katolskt – att bära med sig en ”ikon”... 
Susanne Kostet kom i kontakt med Iotakorset vid en retreat i Egypten. 
- Det var en jättestark upplevelse för mig att måla korset. Jag har alltid påverkats av färg, och tycker om att använda sinnena, inte bara 
tänkandet. 

Tanken är inte är att tillverka ett kors, utan att måla under bön och reflektion, och låta färgerna tala till en. 

 Det är GUD som ska tala till en! Lär folk läsa Bibeln och låta Gud tala därifrån! 
- Färgerna i korset påverkar alla delar av livet. Till exempel är rött mer jordnära, medan vitt står för gudomlighet. Tillsammans berör 
de hela människan - kropp, själ och ande. 

 Det är Guds Ord som ska beröra människan och påverka alla delar av livet!! 

Iota är en grekisk bokstav, som inleder den grekiska stavningen av namnet Jesus. 
 Som om det blev mer ”kristet” för att det har första bokstaven i namnet Jesus!!!! 
Ålidhemskyrkan anordnar återkommande kurser och retreater med Iotakorsmålning.     Senast uppdaterad: 16 december 2010 
 

Och så visar de hur man kan måla på egen hand: 
Måla på egen hand 
I Iotakorset finns färger som symboliserar olika delar av livet. Iotakorset har rötter i den koptiska kyrkan i Egypten 
och målas som meditation över livet. 
Måla en färg i taget och reflektera över: Hur finns färgens symboliska betydelse i mitt liv?  
Vad behöver jag jobba med i livet för att förverkliga färgens betydelse? 
Ladda hem ett omålat kors här och följ den ifyllda förlagan.  
Rött - kärleken 
Om att bejaka rötter, kroppen, kraft och sexualitet. 
Gult - värdet 
Om att leva i kontakt med sitt okränkbara värde som människa och göra val utifrån det. 

Grönt - växandet 
Om att leva som ett träd, rotad med fötterna på jorden och öppen mot himlen, om att bejaka växande och förändring. 
Blått - nåden 
Om att leva i kontakt med djupen inom sig och låta själen komma till uttryck, om kommunikation och kreativitet. 
Vitt - ljuset 
Om Guds stilla brinnande låga i människan, om att leva vänd mot ljuset. 
Svart - gränser 
Om att sätta kloka gränser i livet och om den frihet som öppnar sig då. 
                 Ålidhemskyrkan anordnar återkommande kurser och retreater med Iotakorsmålning. 

Det finns mycket att kommentera till ovan beskrivning om dessa färgers betydelse... 
Jag säger bara: Detta hittar man INTE i Bibeln!!! 
 
Tillåt endast Guds Helige Ande att ”verka i dig” och inget/ingen annan! 
 
 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=850757 – Svenska Kyrkan Uppsala 
 
Till höger på denna hemsida ser man en grå ruta ”Helgamåndag, våren 2012” 
 
 
            2 april Syjuntan utgår och i stället är det Iota-kors-meditation 

 

 

 

 

http://www.tidningenspira.se/media/422822/iotakors.pdf
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=850757


http://www.mypaper.se/show/kyrkanstidning/show.asp?pid=345229565765484&page=2 - Kyrkans Tidning - Uppsala Stift, Nr 49, 
Torsdag 3 December 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käre Gud, här har de ett helt fantastiskt tillfälle att få erbjuda Kristi Evangelium till dessa skolelever...  
och så lär man istället ut religiös och obiblisk ”meditations-målnings-metod” hämtad från koptiska kyrkan  
i Egypten! TRAGISKT! 
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Koptiska_kyrkan - Koptisk-ortodoxa kyrkan är den orientaliskt ortodoxa kristna kyrkan i Egypten. 
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Orientaliskt_ortodoxa - Orientaliskt ortodoxa kyrkor 

 
Iota-kors-måling / Iota-kors-meditation är inget mindre än PAGANISM / HEDENDOM! 
OCH DETTA LÄR MAN UT I SVENSKA KYRKAN TILL SINA MEDLEMMAR OCH SKOLELEVER SOM KOMMER PÅ 
BESÖK! SKANDAL! 
 

Oerhört tragiskt att Svenska kyrkan ägnar sig åt sådant och förleder sina kyrkomedlemmar... & besökare... 
Och de små skolbarnen... 
 
OCH DOMKYRKAN I SKARA HÄNGER PÅ!  

 
Jag upprepar utdrag från Daniel Viklunds ”profetia”: 
 
 Åh, säger Herren, åh, Jag ska göra anspråk på Domkyrkan så som aldrig tidigare, säger Herren. 
 Och Jag räcker ut Min Spira och Jag gör anspråk på Domkyrkan i dessa dagar, säger Herren. 
 Ja, anspråket ifrån himlen är mycket starkare än de religiösa, de mänskliga, de sekulariserade krafternas anspråk. 
 Jag ska låta ett dånande anspråk gå ut, säger Den Helige, och när det här anspråket går ut så kommer många otros-  
 makters fästen att rasa samman och jag ska låta floden av Min Närvaro flyta fram.  
 - - - 
 När den reses upp så ska ni åter igen få en röst i landet och från den här regionen ska en röst höras i landet som påverkar 
 kristenhetens utveckling, som talar om renhet i lära och liv. 
 Ja ni ska få vara roten och stå i själva utsprunget till helgelseväckelse som ska bryta fram. Ty det komplicerade och det religiösa  
 världen förstår inte väckelsens princip, men, säger Herren, Min princip – väckelsens princip – den har ni förstått och därför ska ni få, 
 med gripna hjärtan, berörda hjärtan, förkrossade hjärtan – i barnaskapets Ande – ska ni få erövra landet, säger Herren.  
 
Ja inte har detta skett i Domkyrkan i alla fall – tvärtom... har vi tyvärr sett flertalet bevis på! 
(altartavla, nye Skarabiskopens uttalande, Iota-kors-målningar...) 
 
Inte kan vi räkna med en ”röst” från Domskyrkan i alla fall! 
 
HÄR SKULLE EN ”REVIDERING” FRÅN DANIEL VIKLUND PASSA BRA – ELLER RÄTTARE SAGT ATT HAN OFFENTLIGT TAR 
TILLBAKA OCH AVSÄGER SIG DENNA PROFETIA! 
 
Under Länkar på Skara Pastorats hemsida http://www.skarapastorat.se/ finns bl.a. länk till Taizé: 

Taizé   
- ett kloster i Frankrike bland annat med dagligt bibelord 

 Detta vilseleder besökarna på hemsidan till katolicism... tragiskt! 
 

 Det togs upp om Taizé i det första nyhetsbrevet om ”7 Bergen” >>  (sidan 85-86)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Text under fotot: 
Skolelever i Storvreta målar Iotakors. 

 

 

Längst till höger i artikeln står det: 
- Vi är många inblandade och har andra lokaler  
och kan bjuda på något som inte skolan har. 

 

http://www.mypaper.se/show/kyrkanstidning/show.asp?pid=345229565765484&page=2
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koptiska_kyrkan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Orientaliskt_ortodoxa
http://www.skarapastorat.se/alias/users/10001/L%E4nkar,10186,0.html
http://www.skarapastorat.se/
http://www.taize.fr/sv
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html


I somras tillgodosåg Världen Idag en 16-sidiga ”Konferensguide” för Sveriges största sommarkonferenser 2012: 
 (Det fanns säkert en och annan bra talare, men om de var ”OK” att annonseras av Världen Idag,  
 så var det troligt att de också på ett eller annat sätt förde med sig villoläror... Ekumenik, RKK, Trosrörelse... tyvärr!) 

 
http://issuu.com/varldenidag/docs/konferens2012 - Världen idag Konferens 2012 
Kopia på övre halvan av sid 8 + 9:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Varför tar jag upp sådan gammal information? 
 Jo, för den första konferensen började med OAS, där Daniel Viklund medverkade...   
  

 
 

http://oasrorelsen.se/stockholmsoas - Oasmöte i Stockholm    
(OBS! Denna länk fungerar inte längre!) 
 
Välkomna till StockholmOas 11 - 12 maj 2012 
 Katarina kyrka 
 "Att vara nära Gud" 
 

 Fredag 11 maj, Katarina kyrka 
18.00 "Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er!" Matt 7:7, Hans Weichbrodt 
Lovsång, undervisning, förbön 
 
20.00 ”Guds väldiga kraft är verksam”, Ef 1:19, Daniel Viklund 
Lovsång, undervisning, förbön 
 
Lördag 12 maj - Jesusmanifestationen i Stockholm 
Se Jesusmanifestationens hemsida. 
 
Lördag 12 maj, Katarina kyrka 
19.00 ”När ni ber till mig skall jag lyssna på er”, Jer 29:12, Berit Simonsson 
Lovsång, undervisning, förbön  
Håkan Sandlund med team leder lovsången 
Inga Pagréus och Febe Hernvald ansvarar för förbönsteamet. 

http://issuu.com/varldenidag/docs/konferens2012
http://oasrorelsen.se/stockholmsoas
http://www.jesusmanifestationen.se/


Det kostar inget att delta på Oasmötet men offer tas upp till Oasrörelsen och till mötets omkostnader. 
Hämta foldern här. 
 

http://oasrorelsen.se/images/pdf/sthlm-12_w.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Daniel Viklund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=35 – Ledningsgruppen 
 Ledningsgruppen JM2012  
 Jesusmanifestationens ledningsgrupp är inte ett sammansatt representantskap! Den är en arbetsgrupp som organiserar en gudstjänst, 
 den gudstjänst vi kallar Jesusmanifestationen och som äger rum lördagen den 12 maj 2012.  
 Ledningsgruppen består av  
  Lennart Möller, ordförande i JM2012 - www.efs.nu, Linda Bergling - www.arken.org 
  Britt Bergman - www.cks.se och www.bibelaventyret.se, David Bergman Vingren - studerar på Livets Ords bibelskola 
  Merzek Botros – Pastor Arabiska församlingen, Tjebbo van den Eijkhof - UMU (= Ungdom Med Uppdrag) 
  Stefan Gustavsson - www.credoakademin.se och www.sea.nu, Hakon Långström – Domprost Svenska Kyrkan  
  Bengt Malmgren - www.katolsktfonster.se, Stefan Svärd - Evangeliska Frikyrkan EFK 
  Hans Weichbrodt - www.oasrorelsen.se, Gunilla Ågren - sekretariat 

 
 Missa inte att man länkar till ”Sverigebönen” på Jesusmanifestaionens hemsida! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oasrorelsen.se/images/pdf/sthlm-12_w.pdf
http://oasrorelsen.se/images/pdf/sthlm-12_w.pdf
http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=35


Denna länk om Jesusmanifestationen 2012 är hämtat från en katolsk hemsida – Katolsk Vision:  
http://www.katolskvision.se/blog/?p=5899 - ”Prioriteringen” av utställare på Jesusmanifestationen talar sitt tydliga språk 
 
Ser ut som ännu ett ”smörgåsbord” av religösa erbjudanden...tycker i alla fall jag! 
 De utställare som Lennart Möller ”prioriterar” 2012 och som Bengt Malmgren anser utger en  
 ”mycket låg profil ” är följande 
 **************************************************************** 
 Utställare den 12 maj 2012: 
 Adventisterna – www.adventist.se  
 Andreasgymnasiet - www.andreasgymnasiet.com  
 Barntidningen Droppen – Ungdomstidningen Insidan, Tidningen Till Liv – http://droppen.elmbv.se  
 Centrumkyrkan/arabisktalande 
 Frimodig Kyrkas Riksstyrelse  
 Arkens förlag – www.arken.org  
 Gospel Media – www.gospelmedia.se  
 Guds Levande församling – www.levandeforsamling.se  
 Hope FM – www.hopefm.se  
 Inblick – www.inblick.se  
 Institutet för bibelöversättning – http://www.ifb.nu  
 Katolska Pedagogiska Nämnden – www.kpn.se  
 Kyrkmedia – www.kyrkmedia.se  
 Livets Ords Förlag – www.livetsordsforlag.se  
 Novum Assistans 
 NP Wetterlunds Skriftkommitté – www.npwetterlund.se  
 Ny Generation – www.nygeneration.se  
 Nya Livet – www.kurdishchurch.com  
 Oasrörelsen – www.oasrorelsen.se  
 POSK – www.posk.se  
 Proklamas bokcafé – www.proklama-stockholm.se  
 Rhema – www.rldbooks.org  
 S:t Staffans Kapell – www.staffanskapellet.se  
 Shalom över Israel – www.shalom.se  
 Stefanskolan – www.stefanskolan.se  
 Tidnings AB Dagen – www.dagen.se  
 Tomsing HB – www.tomsing.se  
 Vita nykterhetsrörelse – www.vitanykter.se  
 Världen i Dag – www.varldenidag.se  
 XP-Media – www.xpmedia.org  
 http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=30  

 ********************************************************************************** 
 ”Prioriteringen ” av utställarna på Jesusmanifestationen talar sitt tydliga språk. Jag anser i motsats till  
 Bengt att UTSTÄLLARNA sammantaget illustrerar att det som kommit att kallas Jesusmanifestationen  
 utgör en mycket ”specifik profil” inom svensk kristenhet. 
 Många ”vanliga” kristna är inte är medvetna om att de deltar i marknadsföringen av denna ”specifika  
 profil” i svensk tappning.. 
 
 
Stanley Sjöberg promotade naturligtvis Jesusmanifestationen: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rzD679ETxio - Stanley Sjöberg 
Jesusmanifestationen 12 maj 2012 
Stanley Sjöbergs webbgudstjänst i Webbkyrkan.com.  
 
 
Utdrag från vad Sjöberg säger i ovan YouTube: 
 

- Jag var med att ta initiativet från början... 
- Alla kristna från olika kyrkosamfund kommer tillsammans, och det katolska, ortodoxa, luterska och sen hela skalan av olika 

församlingsrörelser – alla i en enda gemenskap. = Ekumenik!!! 
Därför att vi vill tro och vi vill manifetera vår övertygelse att Jesus är värd vår tro och tillbedjan som identisk med det 
gudomliga. - - -  ...jämlik med Gud, Han utgår från Gud... mänsklighetens frälsare. 

http://www.katolskvision.se/blog/?p=5899
http://www.adventist.se/
http://www.andreasgymnasiet.com/
http://droppen.elmbv.se/
http://www.arken.org/
http://www.gospelmedia.se/
http://www.levandeforsamling.se/
http://www.hopefm.se/
http://www.inblick.se/
http://www.ifb.nu/
http://www.kpn.se/
http://www.kyrkmedia.se/
http://www.livetsordsforlag.se/
http://www.npwetterlund.se/
http://www.nygeneration.se/
http://www.kurdishchurch.com/
http://www.oasrorelsen.se/
http://www.posk.se/
http://www.proklama-stockholm.se/
http://www.rldbooks.org/
http://www.staffanskapellet.se/
http://www.shalom.se/
http://www.stefanskolan.se/
http://www.dagen.se/
http://www.tomsing.se/
http://www.vitanykter.se/
http://www.varldenidag.se/
http://www.xpmedia.org/
http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=30
http://www.youtube.com/watch?v=rzD679ETxio


- Och det här håller på att gå förlorat i att en del som nedvärderar Jesus... Som om inte RKK nedvärderar Jesus med att de inte 
   acceptera Hans verk på Golgata Kors till fullo... de har Mässor varje dag för Jesu Kristi 
   offer – en gång för alla – räcker inte!!!  VET INTE STANLEY SJÖBERG OM ATT RKK TROR 
   PÅ OCH TILLBER EN ANNAN JESUS – SOM DE PÅSTÅR ÄR NÄRVARANDE I EUKARISTIN?? 

- Det sker i en Ekumenisk Allkristen Samhörighet... berätta vem Jesus är... Kan RKK berätta vem Bibelns Jesus Kristus är?? 
- ...samling i Citykyrkan – Göran Skytte – denne fantastiske vältalare... = RKK-promotare!!!!  

och Marcus Birro...   Kolumnist på Världen idag = Trosrörelsen... 
- Samlas alla kristna i Kundsträdgården – gemensam vandring genom Stockholms gator... – där man vid varje station stannar 

upp och  det är tid för bön, lågmäld tyst bön.  Gemensam vandring = procession = också RKK influerat!  
   Vart i Bibeln står det om vandringar genom gator för att ”manifestera” sin tro???   

   Kolla i de katolska länderna – detta är oerhört vanligt för RKK.... 
- Tillfälle till personlig bön... personlig förbön...  
- Ävenom det här är en manifestation av kristna så välkomnar vi våra muslimska invandrare, människor med en annan tro, 

sökare, tvivlare, ateister, vem som helt som kanske är drabbad utav svåra bekymmer eller står vid viktiga vägskäl i livet. 
Och den här dan är inte en sån där manifestation MOT andra, utan FÖR det vi tror på med möjligheter för alla att känna sig 
inneslutna, omslutna och då vara med...  Visst ska vi bjuda in sökare och folk från andra religoner... men ska inte syftet vara 
   att få förmedla Evangelium så de kan omvända sig och bli frälsta?!! Att predika Kristi 
   Evangelium innebär att ALLA inte kan känna sig ”inneslutna & omslutna”, såvida de inte 
   tar emot budskapet!!!! Sanningen gör ont och orsakar att man måste välja för eller emot 
   Jesus Kristus! Vad är det för mening att bara ”vara med”? 

 
Jag minns inte vart jag fann detta citat... glömde skriva upp källan – förlåt!  
Men det säger en hel del med tanke på att en s.k. “gedigen kristen” som Stanley Sjöberg här ovan uttalar sig och 
visar sitt stöd till Jesusmanifestationen: 
 Votes and decisions in human councils do not make darkness to light, nor error to truth or vice versa.  
 Light and darkness, truth and error are quite able to stand on their own feet and maintain their status 
 regardless of human votes by raising of hands. It is the Bible and the Bible olny which settles the matter 
 and discriminates between light and darkness, sweet and bitter, and truth and error. 
 
 
 
 
 
Med andra ord:  
Bara för att Stanley Sjöberg rekommenderar  Jesusmanifestationen så betyder det inte att det är OK eller Bibliskt! 
 
Här kommer några utdrag från länkar som vågar varna om RKK och Ekumeniken som leder till Rom! 
LÄS DEM GÄRNA I SIN HELHET! 
http://www.midnattsropet.se/2010/12/mot-rom-eller-utanfor-lagret-med-jesus.html  - Mot Rom - eller utanför lägret med Jesus 
Analys av Emanuel Johansson 
 När vi idag betraktar den katolska kyrkan ser vi en traderad tro som förändrats till oigenkännlighet. Mariadyrkan och helgondyrkan, 
 sakrament, riter och liturgi, en materialiserad trosutövning som skymmer det enkla evangeliet. Avstegen från evangeliets sanning är 
 allvarlig och har skett steg för steg, men orsaken och det stora avsteget var alliansen med världen.  
 Idag pågår en återkatolicering i Sverige. Det är omodernt att påminna om väckelsehistorien och kyrkans mörka roll som förföljare. 
 Det är nya tider nu, inga martyrbål brinner i Europa idag.  
 - - - 
 Den osunda och oheliga gemenskapen har sin grund i en förändrad hjärteinställning; "Min herre kommer inte så snart". Kallelsen är att 
 predika ett enkelt och klart evangelium, men allt för många har gett sig hän åt den förföriska ekumeniken som med sina band och 
 förpliktelser till höger och vänster förvanskar budskapet. Var är den fria församlingen idag? Var finns de som ser nödvändigheten av att 
 bryta upp och dra ut? Låt oss ta Bibelns uppmaning om att gå ut till Jesus utanför lägret på allvar. 
 - - - 
 För en tid sedan hölls en konferens i Stockholm anordnad av Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige i samverkan med Stockholms 
 katolska stift och S:ta Clara kyrka. (= Carl-Erik Salberg = Sverigebönen) Med Ulf Ekman och den katolske biskopen Arborelius som 
 framskjutna talare kunde vi bevittna hur katolicismen vinner mark. Språket handlar om fred och förståelse. Men räkna med att de  
 som inte sätter sig på det ekumeniska skeppet mot Rom kommer att få uppleva förföljelse. Påven med den katolska kyrkan kräver 
 fortfarande människors och församlingars underkastelse. 
 - - - 

 Röstningar och beslut i mänskliga råd/styrelser gör inte mörker till ljus, ej heller fel till sanning eller vice versa.  
 Ljus och mörker, sanning och fel/villfarelse är kapabla att stå på egna ben och bibehålla sin status, oavsett 
 mänskliga röstningar genom att lyfta upp händerna. Det är Bibeln och Bibeln enbart som avgör ärendet och 
som  skiljer mellan ljus och mörker, sött och bittert, och sanning och fel/villfarelse. 

 

 

http://www.midnattsropet.se/2010/12/mot-rom-eller-utanfor-lagret-med-jesus.html


 Se upp! Katolicismen börjar inte med att du åker till Livets Ord och köper en mariastaty, den börjar med en förändrad hjärteinställning. 
 Var har vi vårt hjärta? Vad kämpar vi för? Vad lever vi för? Jesus sa: "-Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!" 

 
http://aletheia.se/2011/05/19/varsagod-hornmark-listan-pa-missforstand-och-svarigheter-som-har-funnits/  - Varsågod Hörnmark;  
listan på “missförstånd och svårigheter” 

Vad är då Romersk katolicism? Är det den light-version som Arborelius och hans vänner i Sverige förmedlar, där det mesta av det 
många anser vara kontroversiellt tonas ned? Katolska kyrkan bedriver en aktiv och framgångsrik lobbyverksamhet i Sverige och 
andra delar av världen där man får bilden av att reformationen var mer eller mindre onödig och skillnaden mellan Luthers och 
Katolska kyrkans teologi är minimal. Vi som vägrar böja knä för Petri stol målas ut som bakåtsträvare och oinformerade. Det tycks 
ha blivit “skämmigt” att vara protestant numera. Skämmigt att opponera sig mot 1700 år av villolära. Skämmigt att säga – stopp ett 
tag. Var tusentals matyrers blod spillt förgäves under Kyrkans blodiga framfart? Om vi inte behöver predika frälsning för katoliker, 
varför över huvud taget sända ut missionärer till katolska länder? Frågorna är många. Så många att man medvetet måste blunda 
för dem för att kunna gå vidare med den organiserade ekumenik vi nu alla bevittnar. 
Pelle Hörnmark: Här har du en liten sammanställning av några av katolska kyrkans villoläror du måste lära dig blunda för om du 
menar allvar med att ta över Sten-Gunnar Hedins fallna mantel: 
 http://aletheia.se/2011/04/26/en-sammanstallning-av-katolska-kyrkans-villolaror 

 
http://www.enhetochekumenik.se/?p=576 - Enhet & Ekumenik - Därför hade Jesus inte deltagit i Jesusmanifestationen 

- Katolska kyrkans trosgrund går utöver Guds Ord 
- Katolska kyrkan förmedlar frälsning genom olika mystiska ceremonier och ritualer 
- Katolska kyrkans nattvard – en hädisk offergudstjänst 
- Katolska kyrkan förbannar alla som inte godtar deras sakramentalism 
- Katolska kyrkan uppmuntrar till gemenskap med de döda 
- Katolska kyrkan gudomliggör jungfru Maria och gör henne till med-återlösare 
- Det finns så mycket mera… 

 att säga om katolska kyrkan. Men ovanstående är väl mer än nog att inte söka enhet under påven, eller? 

 
Intressant att Daniel Viklund åter var med i Jesusmanifestationen 2011 – som Frälsningssoldat! 
http://www.youtube.com/watch?v=HgUE-FzJO-Q&feature=related  
 
Ja, de flesta vet väl om att Daniel Viklund numera är Frälsningssoldat...  
Men låt er inte duperas... han bejakar fortfarande Trosrörelsen, Ekumeniken som vi ser från Jesusmanifestationen och 
han är fortfarande med i ledningen för det Apostoliska Nätverket (som vi läste tidigare i detta brev) som är anslutet till 
C. Peter Wagner = ICA (International Coalition of Apostles) = NAR (New Apostolic Reformation)! 
Han är med och förmedlar ”NARianism och WAGNERism” och det krävs ett offentligt avsägande/avtagande från allt 
detta och en ordentlig ursäkt till kristenheten av Daniel Viklund för att tro annat om honom! 
Hårda ord? Ja, men jag anser att det är allvarligt! 
Jag anser att Daniel Vilkund på detta sätt bidrar till ”förvillelse”... som Lennart Jareteg skrev om i en artikel...  

Citerade detta i förra nyhetsbrevet >> (sid 30) men det tål att upprepas: 
 
Bli inte en ”förvirrare” som Lennart Jareteg skriver om gällande ”guilt by association” i sin artikel:  
”Vem är en villolärare?” -  http://bibelfokus.se/villolarare  HELA ARTIKELN ÄR KLART LÄSVÄRD! 

7. ”Förvirrare” 
Jag vill också definiera en variant av förkunnare som skulle kunna kallas för ”förvirrare”. Här är det inte frågan om rena villolärare. Det 
här handlar istället vanligen om ganska goda förkunnare som ovist och pga omognad, dumhet, begär eller något annat som förblindar, 
gör saker som riskerar att förvirra aningslösa troende som ser upp till sin favoritförkunnare. Det förvirrande kan handla om vilka 
personer som ”förvirraren” umgås eller samarbetar med, vilka sammanhang denne dyker upp i osv. 
I en del kristna bloggar och webbplatser diskuteras det som på engelska kallas för ”guilt by association”, vilket ungefär betyder ”skuld 
på grund av samröre”. Somliga som tar upp detta menar att man inte ALLS kan varna för någon beroende på vem de har samröre med. 
Men det är faktiskt en förhastad slutsats, som vi skall se. 
Bibeln visar tydligt att vi inte skall ha något att göra med de som har en avvikande lära än den sanna läran om evangelium och Jesus. 
Att då samarbeta med dem som har en avvikande lära anser jag ligger i strid med Bibelns vägledning och med vad som är klokt. 
 Rom 16:17: ”Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall,  
 i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.” 
 Ef 5:6-7: ”Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.  
 Ha därför ingenting med dem att göra.”  
Att förvirra de som är svaga i tron genom att ge sig själv ”för” stor frihet anser jag var nog så allvarligt, men jag vill inte ge sådana 
förkunnare stämpeln ”villolärare” eftersom de jag placerar in i denna grupp kan förkunna ett sant evangelium. Men det finns ändå en 
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anledning att varna för ”förvirrarna” eftersom deras ovisa agerande kan göra de som är svaga i tron förvirrade, vilket i sin tur kan leda 
till avfall från den sanna tron. Paulus berör just detta problem när han skriver om att man skall avstå från att äta viss mat om den frihet 
jag själv vill ge mig kan få de som är svaga i tron på fall. 
 Rom 14:15, 20-21: ”Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken.  
 Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. ...  
 Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter, när hon äter.  
 Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av.” 
Alltså, om en förkunnare förstår att det riskerar att förvirra folk om man tar sig friheten att umgås med tvivelaktiga figurer, eller om 
man rör sig i tvivelaktiga sammanhang etc, då skall man avstå detta! Annars riskerar man ju att somliga kan gå förlorade! 
Här finns många exempel att ge på vad som är ytterst ovist att göra som förkunnare, men framförallt ser vi exempel på detta i den nya 
ekumenikens spår, där klassiskt evangeliska förkunnare blir kompis med pastorer och präster i t.ex. Trosrörelsen och Katolska kyrkan. 
Det skapar än mer förvirring i en redan förvirrad kristenhet, och det är därför på sin plats att varna för sådana ”lösaktiga” förkunnare. 
Det behöver inte betyda att en sådan ”förvirrare” själv förkunnar fel eller själv inte är frälst, men det betyder att en sådan person är 
beklagansvärt ovis. 

 
Ja, för att påvisa ”förvirringen” ytterligare:  

Här är en predikan av Daniel i hans ”f.d.” församling Västerdalarnas Friförsamling – mars 2012: 

http://www.vdf.se/mediagallery/search.php   - -   
Lyssna här:  http://www.vdf.se/mediagallery/video.php?n=20120316192507503 
 

 
 
 

UTDRAG  0:28:26--0:32:00 in i predikan:   
När jag tänkte på det här mötet ikväll, så kom jag ihåg den här gamla videon som vi såg. 
Vi har nog sett den många av oss här; Transformation. Transformation One (1) var det först och Transformation Two (2).  
Och Transformation två då, där finns det ett vittnesbörd från norra Kanada, från Eskimåerna eller Enuiterna som man ska säga. 
Kommer ni ihåg det? Kommer ni ihåg hur det gick till, den där väckelsen? Hur den började? 
De fick ju bränna upp massor med gudlös litteratur och mörka grejer på isen där och polisen gav dem ju bensin så de skulle kunna 
skynda på. Det var en fantastisk väckelse som bröt ut där i Pond Inlet var ju huvudstaden för väckelsen o.s.v. 
Det var ungdomarna som hade ungdomssamlingen en fredagskväll och Guds Ande var så stark. Och mitt i ungdomssamlingen så är det 
en av flickorna där, om hon var kanske typ någon assisterande ungdomsledare, som går fram och tar mikrofonen mitt i lovsången och 
säger hon ”Jag tror Herren säger: ’Saliga är de renhjärtade de ska se Gud – Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud'. Och när hon säger 
det så hör de ett dån och det växer och växer och växer och det dånar något så fruktansvärt, som att det skulle stå ett reaplan utanför 
och varva upp för att lyfta. Och hela kyrkan skakar och den där stackars ljudteknikern han fick ju panik och drog ner alla reglar han 
kunde hitta. Till slut drog han av huvudströmbrytaren, för han tänkte det måste vara ljudanläggningen som har fått ett raseriutbrott 
eller nåt sånt där... Vad tror ni om det pojkar? 
Men hur han än slog av så gick det inte att förändra situationen, för det var inte ljudanläggningen. 
Det var en manifestation av Guds Härlighet på något sätt. 
Och mitt i det här dånet då så slog Guds kraft ner i dem, de blir liksom fullständigt intagna av Helige Ande och sen bröt väckelsen ut i 
hela bygden där. Och det märkliga var att fastän han hade slagit av anläggningen så spelades ljudet in. 
Men ni kommer ihåg det flera; det autentiska ljudet från mötet är bevarat och det är ju märkligt att lyssna på det på inspelningen. 
Det börjar liksom "wrrrrrrr... till slut bara det dånar och man tänker 'hjälp alltså'. 
Jag vet inte varför jag tänkte på inför det här mötet... jo jag tror det... att jag förstår det nu, för att nyckeln till denna bekräftelse från 
himmelen var ju "Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud". 
När ungdomarna liksom på något sätt bara kapitulerade för det – Vi behöver vara renhjärtade – Jesus, skapa i mig ett rent hjärta, ge 
mig en frimodig ande – DÅ kom denna oerhörda kraft. 
Kan det vara en profetisk signal till oss, om vad Gud längtar efter att få se hos Sitt folk, vad Han längtar efter att få göra i Sitt folk. 
Vi behöver återerövra tron för att Han kan rena våra hjärtan fullständigt, så att våra impulser, att våra – hur ska, vad ska jag kalla det 
för – att våra reflexer är renhjärtade och heliga. Att stålsätta sig dag efter dag för att leva ett Gudfruktigt liv, det är inget alternativ.  
Utan att ta emot ett rent hjärta från Gud, det är vad Gud längtar efter att få göra i oss. Halleluja!   

Detta ovan är en BLANDNING av Biblisk/sund lära med Trosrörelsens Apostoliska villoläror! 
 
Jag har i tidigare nyhetsbrev nämnt att jag i mars 2009 skrev till Daniel Viklund angående det Apostoliska Nätverket 

och dess Apostlar och förbindele med C. Peter Wagner...   Apostoliska nätverket mm   >>   &   >>   
Bifogat det brevet fanns även DVD-serien om NAR  >> som tar upp om just dessa Transformation DVDn.  
Där påvisas alla manipulationer och förvanskade av fakta för att promota NAR-agendan! 

Märk väl: Detta är en predikan från mars i år = 2012! 

 

Full frälsning - Rent hjärta 
2012-03-10 @ 17:25 
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Hade Daniel tagit mitt brev och framför allt denna DVD-serie på allvar, så hade hade han i mars i år haft ett ypperligt 
tillfälle att ”rätta till det” – att be om ursäkt för att ha visat dessa Transformation DVDn och förkunna att han nu idag 
tar avstånd från detta... MEN DET GJORDE HAN INTE!  
JAG HAR DÄRFÖR ALL ANLEDNING TILL ATT TRO ATT DANIEL FORTFARANDE ÄR FULLT UT ENGAGERAD I NAR (Nya 
Apostoliska Reformationen) OCH DESS AGENDOR & STRATEGIER – TROTS ATT HAN NU ÄR FRÄLSNINGSSOLDAT! 
Tala om att skapa förvirring! 
 
Här är ytterligare ”förvirring”...  http://livetsordplay.se/play.aspx?idClip=3654&cn==Nyårsfestival  - Livets Ord Play 

                Nyårsfestival - Du har ansvar för ditt hjärta - 2011-12-30 Daniel Viklund 
 
     Utdrag från 51:00 - 51:48 i predikan 
     När ditt hjärta är vänt mot Gud. 
     En gammal katolsk nunna från 1200-talet - Madame Guyon har betytt oerhört mycket för  
     helgelse-förkunnelsen genom – ja stora delar av kyrkohistorien efter henne.  
     Hon levde ett sånt där liv som var så oerhört beundransvärt och Kristuslikt och det vittnar hela  
     hennes samtid om. Och då var det någon som ställde frågan:  
     "Hur kan du bevara ditt rena hjärta?  Hur kan du bevaras i den helgelse som du har fått från Gud?" 
     Och hon lär ha svarat nästan naivt enkelt:  
     "Jag har lärt mig att leva med min själ vänd mot Gud." 

     ÄR DET INTE MÄRKLIGT... ATT HENNES NAMN – MADAME GUYON – KOM UPP I MITT        

     SENASTE NYHETSBREV >>  DÅ JAG TOG UPP OM MIKE BICKLE – EN AV DE  

         ”HÖGSTA” INOM PROFET & APOSTLARÖRELSEN!!! SÅ HÄR SKREV JAG PÅ SIDAN 7: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bara lite till angående Mike Bickle… eftersom jag nämnde om honom ovan. 
 http://mywordlikefire.wordpress.com/2011/07/29/mike-bickle-of-ihop-wants-book-about-catholic-mystics-to-be-manual-for-ihop-kc/  
 Mike Bickle of IHOP wants book about Catholic mystics to be “manual for IHOP-KC” 
  Much of the literature being sold through the International House of Prayer’s online FORERUNNER Bookstore indicates a 
 contemplative influence. One such book being offered is Fire Within, written by Father Thomas Dubay. IHOP founder Mike   
 Bickle states, “I want this book to be the manual for IHOP-KC.” [1] 
  That is high praise indeed from Mike Bickle. The full title of the book is Fire Within: St. Teresa of Avila, St. John of the Cross,   
 and the Gospel–On Prayer. Incredibly, Bickle’s “manual” is about Catholic, contemplative mystics! Also for sale on the   
 website are books by and about St. John of the Cross, Teresa of Avila, and even Madame Guyon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är just “snyggt” av en av de ”högsta profeterna och apostlarna” att rekommendera Katolska & Kontemplativa 
Mystiker! Vart finns den ”andliga profetskärpan” kan man undra?! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jag undrar även över Daniel Viklund; vart finns den ”andliga profetskärpan”?! 
Det gör att jag också undrar… kan det vara så att Daniel Viklund läser dessa böcker för att de har ”förmedlats” ut till de  
apostlar och profeter som är medlemmar till NAR/ICA? (ICA = International Coalition of Apostles) 
Man kan ju undra – med tanke på Ulf Ekman och Livet Ords ”vändning” och nu närmande till RKK...  
VARFÖR Daniel inte kom med ett ”profetiskt tilltal” om att vända om från detta ”RKK-flirtande” är en bra fråga, för 
det hade väl varit på plats av en ”sann profet”, eller säg?! 
Men istället får man höra honom upphöja en gammal katolsk nunna – som visar sig ha varit en mystiker!!! 
Och som även promotas av Mike Bickle!   
Eller detta kanske är ett bevis på att Daniel Viklund trots allt inte är ”Guds profet för Sverige” ... ja vad är han då? 

             Mike Bickle från IHOP vill att bok om Katolska mystiker skall vara "manual för IHOP-KC" (KC = Kansas City) 
  Mycket av litteraturen som säljs genom International House of Prayers (Internationella Bönehusets) online bokhandel 
 FORERUNNER (FÖREGÅNGARE) indikerar ett kontemplativt inflytande. En sådan bok som erbjuds är Fire Within (Eld Inom), 
 skriven av fader Thomas Dubay. IHOP grundaren Mike Bickle säger: "Jag vill att den här boken ska vara handboken för 
 IHOP-KC". [1]   
 Det är sannerligen stort beröm från Mike Bickle. Den fullständiga titeln på boken är Eld Inom: Sankt Teresa av Avila,  
 Sankt Johannes av Korset, och Evangeliet – Om bön. Otroligt, Bickles "manual" är om Katolska och kontemplativa 
 mystiker! Även till försäljning på webbsidan finns böcker av och om Sankt Johannes av Korset, Teresa av Avila, och även 
 Madame Guyon .  
   http://store.ihop.org/store/product/163/Fire-Within/  
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I mina ögon ”smörjer” han LO-församlingen och invaggar dem i att nunnor/mystiker är OK = förmedlare av villolära! 
SKAPAR INTE DETTA ”FÖRVIRRING”?!!? 
 
Får mig att tänka på Klagovisorna 2:14:  
 King James Version 
 14 Thy prophets have seen vain and foolish things for thee:  
 and they have not discovered thine iniquity, to turn away thy captivity;  
 but have seen for thee false burdens and causes of banishment. 

 
New King James Version 
Your prophets have seen for you 
False and deceptive visions; 
They have not uncovered your iniquity, 
To bring back your captives, 
But have envisioned for you false prophecies and delusions. 
 
Svenska Folkbibeln 
Dina profeters syner 
var falska och dåraktiga. 
De uppenbarade inte din missgärning för dig 
för att göra slut på din fångenskap. 
De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. 
 
Svenska 1917 
14 Dina profeters syner voro falskhet och flärd,  
de blottade icke för dig din missgärning,  
så att du kunde bliva upprättad;  
de utsagor de förkunnade för dig voro falskhet och förförelse. 

 
Intressanta länkar där Madame Guyon nämns: 
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Marie_Bouvier_de_la_Motte_Guyon - Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon  
                 Jeanne-Marie Bouvier de la Motte Guyon, känd som Madame Guyon, född 13 april 1648 i Montargis, död 9 juni 1717 i Blois, var en fransk 

författare och mystiker, samt företrädare för kvietismen. Hon tillhörde en av de främsta företrädarna för kvietismen, och sätt fängslad från 
1695 till 1703 efter att ha publicerat en bok om ämnet. 
Hon var dotter till den välbärgade Claude Bouvier, ämbetsman vid domstolen i Montargis, och gifte sig 1663 med den förmögne Jacques Guyon 
(död 1675). Hon var olycklig under sitt äktenskap och blev illa behandlad av sin svärmor och kammarjungfru, och hon drabbades också av 
trauma då hennes mor, far, halvsyster, son och dotter avled med bara några dagars mellanrum. Efter sin makes död blev hon lärjunge till 
barnabiten François La Combe, som hon en tid lät sig inspireras av och vars följeslagare hon blev. Hon tillbringade en tid i Schweiz,   
men blev 1681 utvisad därifrån. Hon kom 1685 till Paris, där hon publicerade sin första bok och började samla anhängare för sin lära. Hon                  

                 arresterades för sina åsikter år 1688 och frigavs efter sju månader, sedan hon hade tagit avstånd från sina idéer. En av hennes anhängare var 
                 François Fénelon, genom vilken hon fick kontakt med eleverna på Madame de Maintenons skola Saint Cyr. Hennes idéer fick ett stort inflytande 
                 bland Saint Cyrs elever och personal. Uppmärksamheten ledde till att hennes idéer återigen blev föremål för en undersökning från             
                                   myndigheternas sida. År 1694 fördömdes hennes åsikter öppet av kyrkan. Året därpå arresterades hon och fängslades på Bastiljen. Hon avsade 
                sig sina åsikter 1699, och blev frigiven 1703. Hon levde resten av sitt liv i stillhet med sin son i Blois och yttrade sig aldrig offentligt igen. 
 

                  http://sv.wikipedia.org/wiki/Radikalpietism - Radikalpietismen 
 Radikalpietismen är en radikal, mystisk variant av pietismen. Spiritualisten och teosofen Jakob Böhme är den viktigaste av de tidiga 
 bakgrundsfigurerna för radikalpietismen, men även de övriga tyska spiritualisterna, såsom Valentin Weigel, Sebastian Franck och  
 Kaspar Schwenckfeld, spelade en roll.  
 - - - 
 Den katolska mystikern Madame Guyon är en annan viktig källa till radikalpietismen, som lästes flitigt i Sverige. Hon tillbringade sex år på 
 bastiljen för sin radikala förkunnelses skull. Ulstadius satt 44 år i Smedjegårdens fängelse, och Thomas Leopold satt 43 år fängslad. Sådant var  
 inte ovanligt.  
 - - - 
 Efter Swedenborg har radikalpietismen haft alltmer svårt att överleva i Norden, men man skymtar den hos vandrarpredikanten  
 Hans Nielsen Hauge och i roparrörelsen, vars mest kända namn blev Helena Sofia Ekblom. Anders Collin, Johan Dillner och Waldemar Rudin  
 var svagt radikalpietistiska mystiker. Helgelserörelsen på 1800-talets slut kan också ses som ett svagt urvattnat eko av radikalpietismen, ty där 
 lästes Madame Guyon och Gerhard Tersteegen flitigt. 

 
                   http://sv.wikipedia.org/wiki/Helgelser%C3%B6relsen – Helgelserörelsen 
 - - -  
 Historia  
 1800-talets metodister fortsatte att förkunna ovanstående helgelselära och publicerade nyupplagor av grundaren John Wesleys skrifter, som  
 t ex hans banbrytande arbete A Plain Account of Christian Perfection.  
 1836 startade Sarah Worrall Lankford tisdagsmötena för främjande av helgelse i New York City och året därpå erfor hennes syster Phoebe 
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 Palmer "fullständig helgelse" (entire sanctification). Ursprungligen deltog bara kvinnor i dessa möten men efterhand sökte sig även män dit.  
 Den förste mannen som deltog i tisdagsmötena var kongregationalisten Thomas Upham, som  efter sina upplevelser där började studera tidiga 
 föregångare till Wesleys helgelselära som pietisten Johann Arndt och mystikern Madame Guyon. 
 Fru Lankford köpte tidskriften "Guide to Christian Perfection" (startad av pastor Timothy Merritt), bytte namn på den till "Guide to Holiness"  
 och blev själv chefredaktör. 1859 publicerade Lankford boken The Promise of the Father i vilken hon pläderade för kvinnans rätt att förkunna. 
  Denna skrift kom senare att inspirera Catherine Booth, medgrundare av Frälsningsarmén. 

  
                   http://sv.wikipedia.org/wiki/Automatisk_skrift -  Automatisk skrift  
 Automatisk skrift eller automatskrift (inom New-age känd som kanalisering, från engelskans channeling), är en litterär metod som  innebär att 
 man försöker direkt återge vad som kommer fram ur det omedvetna eller från yttre krafter såsom andeväsen. Tanken är att "skapa" utan 
 kontrollerande förnuft och utan estetiska och moraliska överväganden. Tekniken började användas inom spiritismen men har sedan använts 
 både som skapande och terapeutisk verktyg. Motsvarande idéer har även tillämpats inom konsten, se vidare automatism. Metodens kritiker 
 hävdar att i praktiken har författarna oftast medvetet bearbetat sin" skrivförsök. 
 - - - 
 Kristen mystik  
 - - - 
 Madame Guyon (som gav upphov till en fransk väckelserörelse inom kvietismen) brukade plötsligt få bråttom att ta upp sin penna. Om 
 hon försökte göra motstånd kändes det som en plåga. Ord och meningar, idéer och argument forsade bara fram ur henne så att en av 
 hennes mer omfångsrika böcker faktiskt blev skriven på en och en halv dag: "När jag skrev såg jag att jag hade författat om saker som 
 jag aldrig hade sett och under denna tid av manifestering fick jag ljus att ta emot det jag hade i min skattkammare av kunskap och förståelse 
 som jag inte visste att jag ägde". 

 
                   http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Ekstr%C3%B6m  - Hjalmar Ekström 
 - - - 
 Ekström läste och inspirerades av många mystiker genom historien, bland andra Mäster Eckehart, Thomas a Kempis, madame Guyon, persiska  
 sufipoeter och Jacob Böhme. Över sängen hade Ekström en ikonostas med bilder av bland andra Böhme, madame Guyon, manuel Swedenborg,  
 Sadhu Sundar Singh och Thérèse av Jesusbarnet. Idag finns dessa bilder att beskåda på Sigtunastiftelsen, där även hans boksamling finns 
 bevarad, liksom Flodbergskretsens lånebibliotek. 

 
                   http://sv.wikipedia.org/wiki/Flodbergskretsen - Flodbergskretsen  
 Flodbergskretsen var en kristen ekumenisk vänkrets av mystikt intresserade i Stockholm kring sekelskiftet 1900 och 30 år framåt.  
 - - -  
 Hjalmar Ekströms boksamling[1] donerades till Sigtunastiftelsen, och den finns där nu öppen för allmänheten. Denna samling ger en god inblick i 
 vad man läste inom kretsen. Där finns allt från gamla katolska mystiker som Madame Guyon, François Fénelon, Thomas a Kempis och  
 Franz von Baader till lutherska mystiker som Jakob Böhme, C.O. Rosenius, Søren Kierkegaard och Waldemar Rudin. 
 Flodbergskretsen har haft stort inflytande på nordiskt kyrkoliv. Således besökte t.ex. Smiths Vänners grundare Johan Oscar Smith 
 Flodbergskretsen i början av 1930-talet, och tog med sig avgörande intryck från dem. 
 Övriga från senare tid som påverkats av kretsen är Poul Madsen och Martin Lönnebo. Den senare skrev både om Hjalmar Ekström (Religionens 
 fem språk, 1975) och om Henrik Schager (En annan väg än den där många gå. 1987) 

 
Och denne Madame upphöjer Daniel Viklund i sin predikan om ”att vara renhjärtad”... 
En katolsk nunna tror på Romersk Katolska Kyrkans dogmer. En hängiven och ”godkänd” nunna tror på skärselden, 
avlat, en ”Mässa” där den Eukaristiska Jesus är närvarande, tillbedjan av ikoner och hon ”späker sig” (= genom svält 
eller självplågeri utsätta kroppen för plåga, i syftet att göra bot (för sina synder)) 
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4kning - Späkning är det sätt på vilket en person eller en grupp självpåtaget bestraffar sig i syfte att få  
 syndernas förlåtelse och för att finna vägen till salighet. Termen används huvudsakligen i religiös och andlig kontext. Utövandet av späkning är 
 inte begränsat till enstaka kulturer eller sammanhang, men är kanske mest uttalat inom den romersk-katolska kyrkan och dess helgonkult. 
 Vanliga former av späkning är flagellation som ett sätt att likna och följa Jesu lidande och död genom korsfästelse. Andra former av späkning 
 kan vara fasta, att bära tungt eller nedsänka sig i vatten, vilket kan återfinnas i vissa asiatiska kulturer. 

Madame Guyon trodde sig ”leva med min själ vänd mot Gud” i och med att hon troget följde RKK’s dogmer/läror... 
Men detta är tomma ritualer för de är INTE hämtade ur Bibeln! 
Dessa ritualer är hedniska och kan ALDRIG åstadkomma en människa att bli ”renhjärtad”! 
Det, om något, borde väl Daniel veta om!!?! 
 

VART ÄR DANIEL VIKLUNDS NÖD FÖR DE FÖRLORADE INOM RKK??? 
VART ÄR HANS NÖD FÖR DE INOM LIVETS ORD SOM NÄRMAT SIG DESSA OBIBLISKA LÄROR 
OCH SOM RISKERAR ATT KONVERTERA TILL RKK??? 
 
Daniel har kanske också påverkats av Frälsningsarméns inställning – inte bara av Mike Bickle och alla ”apostlarna”... 
 
Jag tänker då på att Frälsningsarmén också börjat bejaka RKK öppet och tydligt – se bara på omslaget till  
Frälsningsarméns månadstidning Stridsropet, NR 09SEP2011: 
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   ”FRÄLSARKRANSEN påminnelse om Guds närvaro” 

   Se Bilaga #8 för att läsa hela artikeln! 
 
   Frälsarkransen är katolskt och obibliskt!  
   Läs vad Evy Juneswed skrivit om Frälsarkransen på denna sidan.  
 Utdrag ur artikeln: 

 KLOSTRET INVIGDES 1991 och följer Benidiktinerregeln från 500-talet, en av de äldsta reglerna. 

  = detta är ”ren” katolicism... 
 I KLOSTRET FÖLJER varje dag samma rutin, med korböner, mässor, arbete, måltider, andlig läsning och rekreation. 

  mässor = betyder ”offer” – det är där prästen offrar Jesus i ett blodfritt offer... 
 Förebilder: Jesus är min enda förebild... 
 Det betyder tron för mig: Kristus är den utan vilket inget annat kan tänkas... 

   OBS! Den Jesus som är hennes förebild – är INTE Bibelns Jesus! 
   Hennes Jesus blir närvarande i Eukaristin varje gång de firar mässa! 
   Bibelns Jesus offrades EN GÅNG FÖR ALLA – det behövs INGA fler offer! 
   Hebreerbrevet 10:10: 
   King James Version 
   10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. 
   Reformationsbibeln – upplaga 2003 
   10. Och genom denna vilja har vi blivit helgade genom Jesu Kristi kropps offer en gång för alla 

 MÅNGA fler kommentarer skulle kunna göras om denna artikel i Frälsningsarméns månadstidning... 
 men jag säger bara;  
 Visst verkar det som Frälsningsarmén öppet bejakar Romersk Katolicism! 
 
Fast det kan ju också vara så att Daniel Viklund ”bekräftade” Livets Ord eftersom de också (Världen Idag med!) 
förmedlar Sverigebönens 7-Bergen strategier – NAR-agenda! 
utdrag ur: Livets Ord Företagspartner – e-mail – 5 november, 2012          Se Bilaga #9 för att läsa hela e-mailet. 
 Bäste företagare! 
 Jag skriver detta till dig efter att ha läst Världen Idags fredagstidning. 
 Mina ögon fastande på sista sidan och rutan för Sverigebönen. 
 Efter att ha läst det Patrik Sandberg (han är företagare inom ledarskap) skrivit om bönevägmärken känner jag att jag vill återge första 
 stycket till dig i detta mail (om du har tidningen läs hela artikeln!): 
 --- 
 Bönevägmärken 
 Sätt upp vägmärken åt dig, skaffa dig vägvisare! Ge akt på vägen, på stigen där du vandrade. Vänd tillbaka, du jungfru Israel, vänd 
 tillbaka till dessa dina städer. (Jeremia 31:21) 
 Jag upptäckte att bönen är Guds rikes hemliga vapen. Den är som en missil som kan bli avfyrad mot vilken plats som helst på jorden, 
 färdas oupptäckt med tankens hastighet och alltid träffa sitt mål.  
 Det är inte allt. Satan har inget försvar mot detta vapen; han har ingen antibön-missil.  
 --- 
 Sedan räknar han upp fyra bönevägmärken som jag tänkte dela med dig på tisdag morgon. 

 
Men visst är det intressant att man inom NAR annonserade om just TRANSFORMATION inför konferens februari 2012! 
Skulle kunna tro att de skickade info om detta till alla ”NAR-apostlar” ... kanske Daniel tog del av undervisningen... 
Kanske därför han nämnde om Transformation DVDn i sin predikan mars 2012...?!!?                 
 
 
 

                                       Se Bilaga # 9 

 
 

http://www.kingdomvue.com/T2012/ - Transformation 2012 – On Demand – Empowering Change Agents Worldwide 
 
Os Hillman = Marketplace Leaders (Marknadsplatsledare) - http://www.marketplaceleaders.org/tgif/  
Lance Wallnau är en av Os Hillmans viktigaste förändringsagenter! 
(Johnny Enlow är den andre) 
Skrev mycket om dessa herrar,  Marknadsplatsledare och förändringsagenter  i 1:a & 2:a nyhetsbrevet om 7 Bergen... 

 ”Personligt: NUNNA på heltid” 
 Se Bilaga #7 för att läsa hela artikeln! 

 

 Os Hillman och Lance Wallnau är  
 ledande NAR Apostlar...  
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Ledare för detta arbete är Hans och Eva Marklund. Korskyrkan Alingsås, där Hans och Eva är pastorer,  
utgör församlingsgrunden för arbetet. Stiftelsen Vision för Evangelisation med dess styrelse utgör juridisk  
person och ekonomisk förvaltare. 

 
 
 
 
 
 Skandinavisk väckelse & missionskonferens på Ralingsågården 
 SMÅLANDSKONFERENSEN   8-15 juli 2012 
 
Trosgnistan själva skriver om Smålandskonferensen:  http://www.trosgnistan.se/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=230  
Konferensen gästas varje år av talare från flertalet samfund från OAS-rörelsen till Trosrörelsen. = Ekumenik! 
 
MÄRK i ovan ”banderoll” att det står ”Skandinavisk Väckelse”... 
Se vilka som är huvudtalare – bl.a.: 
 Hans Weichbrodt, Linda Bergling, Birger Skoglund, Daniel Viklund, Curt Johansson... 
 De gulmarkerade ovan är med i ledningsgruppen för NNVK: 

  Information om NNVK som är ett nytt nätverk i Sverige >>  

 Som redan nämnts; Daniel Viklund är en av ledarna i  

  Apostoliska nätverket m.m. >>   
 Hans Weichbrodt – präst i Svenska Kyrkan och inspiratör inom Oasrörelsen, en karismatisk förnyelserörelse 
 inom Svenska Kyrkan – går i spetsen för Oasrörelsens närmande till RKK: 
           Sommarkonferenser 2011 Del 1 >>   (sidan 20) 

 Ja, Hans Weichbrodt är mannen som kallade hit påvens predikan Cantalamessa till Jesusmanifestationen 2009...  
 Att Hans är en katolik-befrämjare är inget att ta miste på. Jag har nämnt om Weichbrodt förut, bl.a. från   
 http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Kopiaav%20forraaretsbrev.pdf  (sid 6)  
 Hans Weichbrodt är en av brobyggarna i den pågående rörelsen mot ökad enhet inom svensk kristenhet.  
 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=150693  2008-03-05  
 Weichbrodts pågående resa genom katolska, lutherska och pingstsammanhang har samma ekumeniska inriktning. En av de 
 uttalade målsättningarna i Oasrörelsens konferenser är att ta in talare med ett karismatiskt och ekumeniskt fokus. Raniero 
 Cantalamessa ären framträdande representant för de karismatiska katolikerna,...  
 Weichbrodts reseschema i mars: 3-5 mars: Vatikanen - Möte med påvens predikant Raniero Cantalamessa samt Oreste 
 Pesare, ledare för den katolska karismatiska rörelsen.  
 Ja, med sådan målsättning 2008...så visas tydligt vilka talare som är godkända av honom ”med karismatiskt och ekumeniskt  
 fokus” för de var alla kallade och ”stod enade” på Jesusmanifestationen 2009! 

Att Hans Marklund, som går i spetsen för ”Global Day of Prayer” i Sverige, är Trosförkunnare vet väl också de flesta... 
Webbsidan nedan tycks inte ha uppdaterats sedan 2010...  
MEN där ser vi att Daniel Viklund är involverad även i detta ”Globala Bönenätverk”... 
http://www.globalday.se/  - Global Day of Prayer 

Hej och välkommen till visionsweden.se och vår nya hemsida.  
Stiftelsen Vision för Evangelisation startades för att:  
•sända ut pionjärer och arbetare i Sverige.  
•bryta ny mark och etablera Guds rike på platser där väldigt få eller inga kristna finns.  (= ”Kingdom Now”/Dominionism) 
•hålla stora och starka kampanjer och korståg i Sverige.  
•administrera de tjänster som är relaterade till arbetet. 

 
http://www.globalday.se/index.php?page=sverige – Sverige 
 Herren har talat med oss om att bygga en missionsbas för Sverige och Skandinavien. Vår målsättning är:  

 att hålla stora kampanjer och korståg i Sverige och i Skandinavien.  
Vi tror på kampanjer och korståg och arbetar intensivt för att kunna genomföra detta. 

 att utrusta evangelister och pionjärer för väckelsearbetet i Sverige och i Skandinavien. 

 att administrera väckelse- och korstågskampanjer. 

 att förlösa ekonomi för detta arbete. 

 att understödja arbetet runt tjänstegåvor som är relaterade till arbetet. Hänförda och radikala 
tjänster med ett konfronterande och enkelt budskap behövs i Skandinavien och det måste 
beredas utrymme för dem. 

 

 Och här nedan är även ytterligare bevis på Daniel Viklunds ”Ekumeniska bejakande”...  

 
 Den 16/6-2012 fanns denna annons på Världen Idags hemsida som en ”banderoll” på sidorna: 
 http://www.varldenidag.se/nyhet/ och http://www.varldenidag.se/opinion/  
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http://www.globalday.se/index.php?page=kontakt - Kontakt  
 Sverige: Kontaktperson är Pastor Hans Marklund  

http://www.globalday.se/index.php?page=start - Vi har glädjen att inbjuda er till en världsbönesatsning, Global day of  prayer 

 2010! 
 På pingstdagen år 2005 startade Global day of prayer och kommer sedan att hållas varje pingstdag fram till och med 2010. 
 En bönevåg skall gå runt hela jorden från nation till nation. Den startar på Nya Zeeland vid solens uppgång för att sedan följa 
 tidszonerna runt jorden. 
 Varje pingstdag föregås av tio dagar av bön och fasta. Vi skall be Herren om en ny andeutgjutelse över hela jorden så att 
 missionsuppdraget slutförs och Jesus Kristus kommer tillbaka. 
 Global day of prayer har nu genomförts i Sverige år 2005, 2006, 2007 och 2008. Första året deltog 15 platser i Sverige. 
 Registrerade platser har sedan ökat från år till år och under 2006 deltog 20 platser, 2007 och 2008 deltog 25 platser. Vi vill 
 inbjuda och utmana er att vara med på er plats och sätta upp ”Global day of prayer” tillsammans med Guds folk i er region den 
 23 maj 2010. 

http://www.globalday.se/index.php?page=ledningsgrupp - Ledningsgrupp 
 I ledningsgruppen för Global Day of Prayer i Sverige sitter Hans Marklund, Daniel Viklund,Jan Lindéh, Morgan Carlsson  
 och Per Danielsson 
http://www.globalday.se/index.php?page=lankar  - Länkar 
 www.globaldayofprayer.com 

 www.transformationafrica.com  Verkar fått ny adress:  http://www.transformationafrica.net/index.html   = Transformation Afrika! 
 www.30kd.org         Länk trasig! 

 
Här kommer intressant information om The Global Day of Prayer: 
http://www.crossroad.to/articles2/05/sarah-leslie/global-prayer.htm - The Global Day of Prayer  - By Sarah Leslie - May 2005 
 History and Background 
 According to the press kit “spin” on numerous Internet websites, the Global Day of Prayer (GDOP) idea came about because of  two visions given to 
 Graham Power, a South African businessman and new convert, who envisioned Africa becoming the  “Light to the world.”   
 - - - 

The men behind the GDOP 
 C. Peter Wagner  
 Ed Silvoso 
 George Otis 
 Luis Bush 
 Alistair Petrie 
 Rick Warren: An examination of the GDOP would not be complete without mentioning Rick Warren and his substantial role in this event and its 
 future. Rick Warren is scheduled to speak at the Dallas event, along with Rev. Tony Evans. In October, Rick Warren is going global. He is 
 scheduled to release his Global P.E.A.C.E. plan, launching “short-term small groups to the ‘uttermost parts’ as catalysts for long-term, cross-
 cultural mission.”  
 The stated mission for Warren’s 90 Days of Peace is “transformation:” 

 Transforming the Church through God’s purposes 

 Transforming individual lives with the Gospel  

 Blessing the nations as representatives of Christ  
 One can easily see the resemblance between Warren’s plan and the Global Day of Prayer plan for “transformation.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The Global Day of Prayer (Den Globala Bönedagen) – av Sarah Leslie - Maj 2005 

Historia och Bakgrund 
Enligt pressmaterialet "spin" på många webbplatser på Internet, så kom Global Day of Prayer (GDOP) idén till på grund  
av två visioner som gavs till Graham Power, en sydafrikansk affärsman och nyomvänd, som föreställde sig att Afrika 
skulle bli ”världens Ljus." 
- - - 
Männen bakom GDOP 
 C. Peter Wagner 
 Ed Silvoso 
 George Otis 
 Luis Bush 
 Alistair Petrie 
 Rick Warren: En undersökning av GDOP skulle inte vara komplett utan att nämna Rick Warren och hans betydande 
 roll i denna händelse och dess framtid. Rick Warren är planerad att tala vid Dallas evenemanget, tillsammans med 
 Reverend (Pastor) Tony Evans. I oktober går Rick Warren ut globalt. Han planerar att släppa sin Globala P.E.A.C.E. 
 (F.R.E.D.S.) plan, genom att sända ut "kortsiktiga små grupper till ’de yttersta delarna’ som katalysatorer för ett 
 långsiktigt, tvärkulturellt uppdrag (mission)." 
 Det angivna uppdraget (missionen) för Warrens 90 Dagar av Fred är “transformation” ("förvandling"): 
  • Förvandla Kyrkan genom Guds syften (ändamål) 
  • Förvandla enskilda liv med Evangeliet 
  • Att välsigna nationer som representanter för Kristus 
 Man kan lätt se likheten mellan Warrens plan och den Globala Bönedagens  plan för "transformation". 
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Global Day of Prayer är NAR-relaterat som ni ser här ovan.  
 
Och här nedan kan vi läsa att Graham Powell har samarbete med “NARianer”: 
http://www.talk2action.org/story/2010/1/20/131544/037 - Resource Directory for the New Apostolic Reformation 
Rachel Tabachnick – Jan 20, 2010 

Transformations Movie Series and Transformation Organizations 
The Transformations series of movies produced by George Otis, Jr. and Sentinel Group promote the spiritual warfare and unorthodox 
evangelizing methodologies of NAR. The series features prototypes of ethnic communities, cities, and nations claimed to be part of a 
wave of transformations in advance of the coming of the utopian "Kingdom" on earth. See trailers for the Transformations series of 
movies at Sentinel Media’s YouTube page.  
"Transformations" has become the buzzword for the evangelization of entire communities and nations, and the series has spawned 
transformation entities all over the world including Transformation Associates and Ministries (Otis), Transform World (Luis Bush), 
International Transformation Network (Ed Silvoso and Francis Oda), and Transformations Africa. The latter, headed by Graham Power,  
is the parent entity of the "Global Day of Prayer."  
George Otis, Ed Silvoso, Francis Oda, and Graham Power are featured in Bruce Wilson's video documenting the New Apostolics role in 
Uganda's anti-gay bill. (Note that Francis Oda and Graham power are not identified in the video. They are standing to the right of Allen 
Kagina, head of the Uganda Revenue Service in the last scene in the video.)  
Following are Transformation organizations related to the NAR under the leadership of George Otis, Luis Bush, and Ed Silvoso and 
modeled after the “Transformations” series: ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Javisst kan man säga att NAR har ”invaderat” Sverige – Tyvärr! 
 
Sommaren försvann snabbt och många konferenser har kommit och gått sedan dess... 
MEN... 
 Jag kan inte låta bli att kommentera om Nyhems ”mörkläggning”...  
 Är det för att man inte ska kunna läsa sina Biblar????  
 Ja, det är ju inte så populärt längre att läsa Bibeln inom vissa ”Warren-påverkade” församlingar... 
 VARFÖR ska man likna en ”världslig konsert” med spotlights och färgade ljus? Kan man se någon skillnad? NEJ! 
   Skandal! 
 
 
 
 
 
 
Har du fått del av osund lära via konferenser, ledare och DVDn som nämnts i detta brev – våga vända om och avsäg dig 
detta! Det är inte värt att bli vilseförd! Jesus Kristus kommer snart! VAR MED OCH BED FÖR DESSA LEDARE! 
 
Trots att det redan nu är ett långt brev, så vill jag till sist nämna lite om Bibelöversättningar som jag brinner för så... 
Här nedan ska vi se en Bibeltext där text har tagits bort – den text som förklarar ”VAD förhäxningen gick ut på”... 

 Resursförteckning för den Nya Apostoliska Reformationen - Rachel Tabachnick – Jan 20, 2010 
 Transformations Filmserier och Transformationsorganisationer (Förvandlingsorganisationer) 

Filmer av Transformationsserier producerade av George Otis, Jr och Sentinel Group promotar/befrämjar andlig krigföring 
och oortodoxa evangeliseringsmetoder från NAR. Serien kännetecknar prototyper av etniska grupper, städer och nationer 
som påstår sig vara en del av en våg av förändringar i föreväg innan ankomsten av utopiska "kungariket" på jorden.  
Se trailers av Transformationsserier på Sentinel Medias YouTube-sida. 
"Transformations" har blivit modeord för att evangelisera hela samhällen och nationer, och serien har gett upphov  
till transformationsenheter över hela världen, inklusive Transformation Associates och Ministerier (Otis),  
Transform World (Luis Bush), International Transformation Network (Ed Silvoso och francis ODA) och Transformation 
Afrika. Den senare, som leds av Graham Power, är den överordnade enhet i "Global Day of Prayer". 
George Otis, Ed Silvoso, Francis Oda, och Graham Power presenteras i Bruce Wilsons video som dokumenterar den nya 
Apostoliska roll i Ugandas anti-gay proposition. (Notera att Francis Oda och Graham Power inte identifieras i videon.  
De står till höger om Allen Kagina, chef för Ugandas skattemyndighet i den sista scenen i videon.) 
Följande är Transformationsorganisationer med anknytning till NAR under ledning av George Otis, Luis Bush och Ed Silvoso 
och modelleras efter "Transformations" serien: .... 
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Galaterbrevet 3:1:  (Rekommenderas att läsa verserna 1-11) 
 King James Version (KJV) 
 INGEN TITEL  
 O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth,  
 before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you? 
 
 New King James Version (NKJV) 
 Justification by Faith 
 O foolish Galatians! Who has bewitched you that you should not obey the truth, 
 [a] before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you[b] as crucified?  
  Footnotes:  a.Galatians 3:1 NU-Text omits that you should not obey the truth. b.Galatians 3:1 NU-Text omits among you. 

 
 New International Version (NIV) 
 Faith or Works of the Law 
 You foolish Galatians! Who has bewitched you?  
 Before your very eyes Jesus Christ was clearly portrayed as crucified.  
 
 Bibel 2000 
 Vilka dårar ni är, ni galater! Vem har förhäxat er?  
 Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. 
 
 Svenska Folkbibeln (SFB) 
 Trons rättfärdighet förkunnad för Abraham 
 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er,  
 ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?  
 
 Reformationsbibeln - Andra upplagan 2012 
 Fortsättning av läran om rättfärdiggörelsen genom tron. 
 Ni oförståndiga galater! Vem har förhäxat er, så att ni inte skulle lyda sanningen*, ni som har fått 
 Jesus Kristus målad inför ögonen så som korsfäst bland er**? Gal. 5:7. 
  *UN utelämnar: så att ni inte skulle lyda sanningen. **UN utelämnar: bland er. 
 
 Reformationsbibeln - 2003 upplaga 
 Fortsättning av läran om rättfärdiggörelsen genom tron. 
 Ni oförståndiga galater! Vem har trollbundit er, så att ni inte skulle lyda sanningen, ni som har fått 
 Jesus Kristus målad för ögonen så som korsfäst bland er? 
 
 The Message (MSG) 
 Trust in Christ, Not the Law 
 You crazy Galatians! Did someone put a hex on you?  
 Have you taken leave of your senses?  
 Something crazy has happened, for it's obvious that you no longer have the crucified Jesus in clear focus in your lives.  
 His sacrifice on the cross was certainly set before you clearly enough. 

 
Oerhört upplysande! Det är alltså en förhäxning så att man inte lyder Sanningen!!! 
Man kan ju undra VARFÖR den texten tagits bort i dessa ”modernare” versioner!?!  
Ja, jag tog bara med några av alla de versioner som finns tillgängliga idag...  
 
När jag kommer in på Bibelöversättningar så kan jag inte sluta… 
HÄR KOMMER NI ATT UPPTÄCKA ATT TREENIGHETEN HAR TAGITS BORT I DE ”MODERNARE” VERSIONERNA!!! 
1 Johannes 5:6-8    OERHÖRT ALLVARLIGT I MINA ÖGON! 
 King James Version: 
 6 This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood.  
 And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. 
  7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. 
  8 And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one. 
 
 New King James Version: 
 6 This is He who came by water and blood—Jesus Christ; not only by water, but by water and blood.  
 And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth.  
 7 For there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit; and these three are one.  
 8 And there are three that bear witness on earth:[b] the Spirit, the water, and the blood; and these three agree as one. 



Bibel 2000: 

 Reformationsbibeln – 2003 upplaga 
 6. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara med vatten, 
 utan med vattnet och blodet.Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen. 
 7. Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett. 
 8. Och tre är de som vittnar på jorden: Anden, vattnet och blodet och dessa tre är samstämmiga*.   *KXII: till ett. 
 
SOM NI MÄRKER SÅ SAKNAS DEN GULMARKERADE TEXTEN I NEDAN BIBELVERSIONER: 
 
 Svenska Folkbibeln: 
 6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet,  
 utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen.  
 7 Ty det är tre som vittnar:  
 8 Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma. 
 
 
 6Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet.  
 Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen.  
 7Det är tre som vittnar:  
 8Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. 
 
 New International Version (NIV):  
 6 This is the one who came by water and blood—Jesus Christ.  
 He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. 
  7 For there are three that testify:  
 8 the[a] Spirit, the water and the blood; and the three are in agreement. 
 
 The Message: 
 6-8 Jesus—the Divine Christ! He experienced a life-giving birth and a death-killing death.  
 Not only birth from the womb, but baptismal birth of his ministry and sacrificial death.  
 And all the while the Spirit is confirming the truth, the reality of God’s presence at Jesus’ baptism and crucifixion,  
 bringing those occasions alive for us.  
 A triple testimony: the Spirit, the Baptism, the Crucifixion. And the three in perfect agreement. 

 
Är det inte bedrövande och tragiskt att man manipulerat så med Guds Ord...!?! 

 
När jag ändå håller på med Bibelverser… Lägg märke till att Svenska Folkbibeln skriver ”helige Ande”... 
Både King James Version och Reformationsbibeln – som bägge håller sig till rätt grundtext – skriver ”Helige Ande”!  
Bara ett exempel:  
              Apostlagärningarna 2:33  
                              King James Version (KJV) 
                                            33 

Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, 
  he hath shed forth this, which ye now see and hear. 
                           Reformationsbibeln 
                             33. Sedan han nu genom Guds högra hand är upphöjd och har tagit emot löftet av Fadern om den Helige Ande,  
                             har han utgjutit detta som ni nu ser och hör. 
 Svenska Folkbibeln (SFB) 
 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande,  
 har han utgjutit detta som ni ser och hör. 

 
Om Gud har inspirerat författarna till Bibeln att skriva Helige Ande – då skulle inte jag våga ändra på det! 
Men det är ”tidsandan” som vill sammanföra till en världsreligion... under påven... och då har man ”andliga 
upplevelser” gemensamt att bygga en bro med... 
I New Age talar man om ”anden”, på Alpha-kurserna även inom RKK har de ”helige ande upplevelser” (skriver med 
små bokstäver för det är inte Guds Helige Ande som verkar!), Emergent Church och kontemplativa förespråkare talar 
också om ”anden”...  Bibeln talar ju om ”villoandar och onda andars läror” 1 Timoteus 4:1... 
För att VERKLIGEN peka på skillnaden tror jag/anser jag att det är oerhört betydelsefullt att poängtera att det är  
Guds Helige Ande som man skriver om – inte vilken ”ande” som helst! Jag tycker i alla fall att det är stor skillnad! 
Och vi vet ju att Folkbibeln har använt fel grundtext där två spiritister var med och förvanskade...  
För mer info besök Svenska Reformationsbibelsällskapets hemsida: http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=3  

http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=3


För dig som ännu inte är övertygad om allvaret med olika Bibelöversättningar – kolla bara vilken förvanskning som 
gjorts av ”modernare” version när det gäller vår Herres Bön i Matteus 6:9-13:  
 King James Version: 
 9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.  
 10 Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. 
  11 Give us this day our daily bread. 
  12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. 
  13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil:  
      For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. 
 
 Reformationsbibeln – andra upplagan 2012: 
 9. Därför skall ni be så: Fader vår, som är i himlarna! Helgat varde ditt namn.  
 10. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himlen, så ock på jorden. 
 11. Vårt dagliga bröd giv oss idag 
 12. och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta* dem oss skyldiga äro. *UN: vi har förlåtit. 
 13. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.  
 Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen*. *UN utelämnar: Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. 
  
 Folkbiblen: 
 9 Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. 
 10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. 
 11 Ge oss i dag vårt bröd för dagen. 
 12 Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. 
 13 Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde.[b] 
  
 The Message (MSG): 
 With a God like this loving you, you can pray very simply. Like this: 
 Our Father in heaven, 
 Reveal who you are. 
 Set the world right; 
 Do what’s best— 

     as above, so below.  = DETTA ÄR HÄMTAT FRÅN NEW AGE!!! 
 Keep us alive with three square meals. 
 Keep us forgiven with you and forgiving others. 
 Keep us safe from ourselves and the Devil. 
 You’re in charge! 
 You can do anything you want! 
 You’re ablaze in beauty! 
     Yes. Yes. Yes. 

Eugine Peterson är en New Agare och har subtilt fört in New Age termer i denna s.k. bibel ”The Message”... 
Önskar jag hade tid att översätta bägge dessa artiklar i sin helhet... men varken tid eller plats tillåter, tyvärr! 
 http://www.lighthousetrailsresearch.com/themessage.htm - EUGENE PETERSON, THE MESSAGE AND CONTEMPLATIVE PRAYER 
                  EUGENE PETERSON, THE MESSAGE OCH KONTEMPLATIV BÖN 
                 http://www.av1611.org/kjv/mess_bible.html - The Message Bible: A Mystic Mess  
 In Romans 15:13, the Mess contains the most bizarre statement ever in a mainstream Bible.  
 Oh! May the God of green hope fill you up with joy,  fill you up with peace, so that your believing lives, filled with the life-giving energy of the 
 Holy Spirit, will brim over with hope!  Romans 15:13 
 Who is the "God of green hope"?  
 The "green hope" originated with the hellish, human sacrificing, Druids. The publication Talks on Freemasonry states,   
 "Green was, with the Druids, a symbol of hope and the virtue of hope with a Freemason illustrates the hope of immortality." (Kenneth 
 Tuckwood, Talks on Freemasonry) The "green hope" mantra is a popular rallying cry in the new age Mother-Earth environmental movement.  
 In NAM "green" signifies Oneness with the Earth, hence the title of William Anderson’s book, Green Man: The Archetype of Our Oneness with the 
 Earth.  
 ". . . the devil appears as ‘the green one’. . ." 
 (Biedermann, Hans. Dictionary of Symbolism, p. 159) 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Message Bible: En Mystisk Röra 
I Romarbrevet 15:13 innehåller The Mess det mest bisarra uttalandet någonsin i en vanlig Bibel. 
Oh! Må Gud av det gröna hoppet fylla dig med glädje, fylla dig med frid, så att dina tro lever,  
fylld med den livgivande energin av den Helige Ande, kommer att brädda över med hopp! Rom. 15:13 
Vem är "Gud av det gröna hoppet"? 
Det "gröna hoppet" har sitt ursprung i den helvetiska, människooffrandet, Druiderna. Publikationen Talks on Freemasonry 
(Samtal om Frimureri) påstår, 
"Green var, med Druiderna, en symbol för hopp och dygdens/kyskhetens hopp med en Frimurare illustrerar hopp om 
odödlighet." (Kenneth Tuckwood, Talks on Freemasonry/Samtal om frimureri) Mantrat det "gröna hoppet" är ett populärt 
stridsrop i den nya tidens Moder-Jord miljörörelse. I NAM betyder "grön" Oneness/Enhet med Jorden, därav titeln på William 
Anderson bok, Grön Man: Arketypen av vår Oneness/Enhet med Jorden. 
"...djävulen uppenbarar sig som ’den grön’..." 
(Biedermann, Hans. Dictionary of Symbolism, sid. 159) 
 

http://www.lighthousetrailsresearch.com/themessage.htm
http://www.av1611.org/kjv/mess_bible.html


Det ska naturligtvis stå “hoppets Gud” – inte ”Gud av det gröna hoppet”!!! 
 Romarbrevet 15:13 
                 King James Version (KJV) 
 13 Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost. 
 Reformationsbibeln – andra upplagan 2012: 

 13. Men må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni har ett överflödande hopp genom den Helige Andes kraft. 
 Svenska Folkbibeln (SFB) 
 13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. 
 

Titta vad Andreas Frost lagt upp på Vakna Sverige den 14 oktober, 2012 – tala om ”perfect timing”!   
http://www.vaknasverige.se/2010/10/14/ett-%E2%80%9Dunderbart%E2%80%9D-bedrageri-kapitel-1-bedragen-med-flit/  
Ett ”underbart” bedrägeri – Bedragen med flit 
    Har översatt och sammanfattat Warren Smiths bok A ”Wonderful” Deception. 

3) Rick Warren och The Message  
I boken Leva med mål och mening citerar Rick Warren Eugene Petersons The Message mer än någon annan bibelöversättning.  
The Message är fylld med sin egen uppsättning av tvivelaktiga New Age-inblandningar. Warren anger att The Message är en bibel-
”parafras” (förklarande omskrivning), ändå skriver han frekvent ”Bibeln säger” när han citerar från The Message. 
 

Ett av flera exempel av New Age-inblandningarna i The Message ses i Eugene Petersons omskrivning av Herrens bön. Där de flesta 
översättningar säger ”såsom i himmelen, så ock på jorden”, inför Peterson den ockulta/New Age-frasen ”som ovan, så nedan.” 
Betydelsen av detta mystiska ockulta ordspråk syns tydligt i As Above, So Below, en bok publicerad 1992 av redaktörerna för New Age 
Journal. Chefredaktör Ronald S. Miller beskriver hur det ockulta/magiska ordspråket ”som ovan, så nedan” förmedlar den 
”fundamentala sanningen om universum” – läran om att ”vi är alla ett” eftersom Gud är ”inneboende” eller ”i” alla och allt. 
 

Miller beskriver innebörden av ”som ovan, så nedan” genom att citera Reshad Field: 
 ”Som ovan, så nedan” innebär att de två världarna omedelbart ses som ett när vi inser vår sanna enhet med Gud… 
 Den och de många, tid och evighet, är alla ett. 
 

I Deceived on Purpose diskuterar jag min oro över att Rick Warren lägger så stor vikt vid Eugene Petersons The Message.  
När jag kollade upp Efesierbrevet 4:6 i The Message lutar Petersons omskrivning (liksom New Century Version) definitivt åt  
New Age-förklaringen att Gud är närvarande ”inom” alla. I The Message introducerar Peterson sina läsare – utan några varningar 
eller förklaringar – begreppet Oneness (Enhet/Enighet): 
 Du har en Mästare, en tro, ett dop, en Gud och allas Fader, som härskar över alla, verkar genom allt och finns i alla.   
 Allt du är och tänker och gör genomsyras av enhet/enighet. 
 

Sådana läror som The Message och New Age lär ut går helt emot vad Bibeln lär. Vi är endast ”ett” i Herren Jesus när vi omvänder oss 
från våra synder och tar emot Honom som vår Herre och Frälsare. Galaterbrevet 3:26-28 säger: 
 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.  
 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 

 
Jag har själv läst boken A ”Wonderful” Deception av Warren Smith och rekommenderar varmt att läsa den! 
 
Så VEM kan man då lita på? Bra fråga! Det är inte lätt i dag... 
 

Det handlar inte om att ”vara perfekt” – ingen av oss är perfekta! 
Det handlar om att vilja hålla sig till Bibeln – inte lägga till eller ta bort något! 
 
Ordspråksboken 30:5-6 
 King James Version (KJV) 
 5 Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him. 
 6 Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar. 
 

 Svenska Folkbibeln (SFB) 
 5 Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. 
 6 Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn. 

2 Johannes 1:11  
 King James Version  
 9 Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God.  
 He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. 
  10 If there come any unto you, and bring not this doctrine,  
 receive him not into your house, neither bid him God speed: 
  11 For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds. 

http://www.vaknasverige.se/2010/10/14/ett-%E2%80%9Dunderbart%E2%80%9D-bedrageri-kapitel-1-bedragen-med-flit/


 Reformationsbibeln – upplaga 2003 
 9. Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud.  
 Den som förblir i Kristi lära har både Fadern och Sonen. 
 10. Kommer någon till er och inte har den läran med sig, 
 så ta inte emot honom i era hus, och hälsa honom inte heller. 
 11. Ty den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar. 
 

 Svenska Folkbibeln (SFB) 
 9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud.  
 Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.  
 10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära,  
 så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen.  
 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. 

Det är Guds Ord som säger detta – inte Karin Jansson!!! 
 
”Döm inte”... får man höra allt oftare...  men Bibeln talar faktiskt också om att vi ska ”döma rättvisa domar”!!! 
Johannes 7:24 
 King James Version (KJV) 
 24 Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. 
 

 Reformationsbibeln – upplaga 2003  
 24. Döm inte efter det ni ser, utan döm en rättvis dom. 
 

 Svenska Folkbibeln (SFB) 
 24 Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom!" 
 
1 Korinthierbrevet 6:2-3 
 King James Version (KJV) 
 2 Do ye not know that the saints shall judge the world? and if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest 
 matters? 
 3 Know ye not that we shall judge angels? how much more things that pertain to this life? 
 

 Reformationsbibeln – upplaga 2003 
 2. Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker?  
 3. Vet ni inte att vi skall döma änglar? Hur mycket mer då inte i de ting som hör till detta livet? 
 

 Svenska Folkbibeln (SFB) 
 2 Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål?  
 3 Vet ni inte att vi skall döma änglar? Skall ni då inte kunna döma i vardagliga ting? 

 
Och att vi ska ”tillrättavisa inför alla”! 
1 Timothy 5:20 
 Reformationsbibeln – upplaga 2003 
 De som syndar skall du tillrättavisa inför alla så att också de andra känner fruktan. 
 

 King James Version (KJV) 
  Them that sin rebuke before all, that others also may fear. 
 

 Svenska Folkbibeln (SFB) 
  Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 

 
VART FINNS GUDSFRUKTAN ATT DENNA VERS ÄR SANN? 
Romans 1:18-25  
 King James Version (KJV) 
 18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men,  
 who hold the truth in unrighteousness; 
 

 Reformationsbibeln - upplaga 2012 
 18. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som 
 i orättfärdighet håller sanningen tillbaka. 
 

 Svenska Folkbibeln 
 18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som   
 i orättfärdighet undertrycker sanningen. 
 



Detta är del i ”kärleken”: 
Filipperbrevet 1:9-11 
 King James Version (KJV) 
 9 And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment; 
  10 That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ.  
 11 Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. 
  
 Reformationsbibeln – upplaga 2003 
 9. Och jag ber, att er kärlek skall bli mer och mer rik på kunskap och förstånd i allt, 
 10. så att ni kan pröva vad som är bäst, så att ni kan vara rena och utan anstöt intill Kristi dag, 
 11. uppfyllda med rättfärdighetens frukt som kommer genom Jesus Kristus, till Guds ära och pris. 
 
 Svenska Folkbibeln (SFB) 
 9 Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme,  
 10 så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag,  
 11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. 

 
Guds Helige Andes funktion är att ”leda till all Sanning”: 
 Johannes 16:13a 
 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: (KJV) 
 Men när han kommer, sanningens Ande, skall han leda er till hela sanningen.  (Sv.Ref) 
 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. (SFB) 
 Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. (SV1917) 

 
Sanningen ÄR en Person – Jesus Kristus – Ordet!!!  
 
Många säger ”JA” till Sanningen, men dessvärre säger de inte samtidigt ”NEJ” till lögnen och det obibliska p.g.a.  
männsikofruktan och för att de inte vill stöta sig med människor... 
Men kom ihåg; ”att tiga är att samtycka” – i alla fall blir det så indirekt! 
 
Jag skriver detta nyhetsbrev i bön och hopp om att Guds Helige Ande skall väcka många till att inse villolärorna – för 
att våga säga ”NEJ”!  Att våga gå emot strömmen och det som idag ska vara ”kyrkopolitiskt korrekt”... 
 
Om bara någon blir "väckt och tar varning" så är det värt allt!  
 
Jag uppmanar var och en som läser; 
Ha ingen del i ”7 Bergen-strategier”, ”7 Bergen böner”, ”Transformation” eller andra Apostlarörelsens NAR-villoläror! 
 Himmel och jord må brinna... höjder och ”7 Berg” försvinna... 
 MEN den som TROR skall finna – Löftena de stå kvar! 
 
Bed för kristenheten i vårt land – för omvändelse! 
 
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.  

 

 


