
  

Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev – 17 April 2016 
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg...  

    Ytterligare NAR-konferens!  – DEL 14 
    Sverigebönen... ICCC... UMU... New Wine... City Kyrkan… Världen Idag… 
(Marketplace Movement... 7 Mountains...)      

 

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus! 

 

I mars fick jag en fråga av ett kristet par om NAR... när jag skulle svara så skulle jag länka till Sverigebönen... och gick 

till deras hemsida för att kopiera länken... när jag väl var där fann jag en liten notis på höger sida...  

Så tack vare dem fick jag se att nu planeras det ytterligare en NAR-konferens – ”Rustad till allt gott verk”! 

 

Detta ska vara, enligt dem själva; en ”uppföljare” från förra årets ”Nordisk Bönekonferens” som de kallade  

”Nordic Summit 2015” och som jag skrev om i nyhetsbrevet:  Nordisk Bönekonferens = NAR-bön! – DEL 9 (SV) >>   
Jag vill därför varna för denna konferens! 

 
(kopierat från nätet 13/3-2016) 

http://www.sverigebonen.se/       

   

 

http://www.rustad2016.com/  

 

CRUSTAD TILL ALLT GOTT VERK! 

En konferens som proklamerar bibelns befriande budskap om Gudskallelsen i vår vardagliga  
gärning - "arbetslivets teologi" - tillsammans med en övergripande samhällsanalys om  
Sveriges nyckelfrågor och nya insikter om vår roll att vara en fristad, illustrerad med färska  
rapporter från "den lägsta punkten". 

LÄS MER   

                 Nästa    sida! 

OBS!  

Arbetslivet 

(företag/affärer/verksamhet) 

 är en av de  

7 Bergen/ 

Samhällspelarna! 

OBS!  

I Citykyrkan! 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_3_5_15.html
http://www.sverigebonen.se/
http://www.rustad2016.com/
http://www.rustad2016.com/introduktion.html


  

http://www.rustad2016.com/introduktion.html  

RUSTAD TILL ALLT GOTT VERK!    /    Citykyrkan Stockholm 29/4-1/5 2016 
Denna nationella samling är en uppföljning på Nordic Summit 2015, "Guds plan för de Nordiska länderna" som hölls i Citykyrkan i 
Stockholm förra våren. 
  
Vi vill under temat "Rustad till allt gott verk" fokusera på den speciella situation och de profetiska och faktiska utmaningar som 
Sverige står inför. Inte minst det nya Europa som växer fram, men också frågan om självcensur och tystnad kopplat till frågan om 
faktisk religions- och åsiktsfrihet. Guds folk behöver vara initiativtagare genom att söka förståelse och tillämpning av den 
vardagliga profetiska kallelsen såväl individuellt, lokalt, regionalt som nationellt. 
  
Utifrån en övergripande samhällsanalys om Sveriges nyckelfrågor vill vi skapa nya insikter kring betydelsen av att vara en prototyp 
som fristad och sändningsplats. Vi vill dessutom försöka förstå Guds ”JA” inom olika områden på svåra frågor som ofta berör våra 
”lägsta punkter” i det svenska samhället. Här kommer Guds kallelse till Sverige gällande entreprenörskap och innovation väl till 
pass. 
  
Vi vill också, som en del av lösningen, proklamera Bibelns viktiga och befriande budskap om Guds kallelse i vår vardagliga gärning - 
arbetslivets teologi - om arbete som en heltidstjänst för Gud och Hans rikes konkreta manifestation genom ditt och mitt tjänande, 
när vi frambär oss själva och rustas av honom.  
(Rom.12:2, 2 Tim. 3:16-17) 
  
Som representanter för delar av Kristi Kropp behöver vi även komma in i en äldstefunktion för våra städer och vårt land och fatta 
beslut tillsammans med Herren i linje med Hans syften och avsikter för vår framtid. 
  
Tiden har kommit då de andliga tjänstegåvornas struktur, funktion och samverkan måste vitaliseras genom en djupgående enhet i 
bön och lovsång bland Guds folk, som gemensamt tar ansvar för sina städer och vårt land, samt börjar bygga på Herrens hus och 
inte våra egna (Hagg. 2:1). Förmågan till gemensamt ansvar genom relevant och medveten strategisk bön kommer att bli avgörande 
för Guds folk framöver.  Där bröder endräktigt bor tillsammans, vill Herren ge välsignelse till evig tid (Ps.133). 
  
Välkommen den 29/4-1/5  
till Citykyrkan i Stockholm! VART STÅR DET I BIBELN ATT VI SKA HA ”äldstefunktion för våra städer och vårt land”...?? 
   Enligt Bibeln gäller äldstefunktionen för församlingen... 
 
 

Som sagt; Arbetslivet (företag/affärer/verksamhet) är en av de 7 Bergen/ Samhällspelarna! 

  
 

 

http://www.rustad2016.com/store/c1/Featured_Products.html  

               

http://www.rustad2016.com/introduktion.html
http://www.rustad2016.com/store/c1/Featured_Products.html


  

http://www.rustad2016.com/program.html - Program 

PROGRAM 
Fredag 29/4 
19.00   "Framtiden har redan börjat - Sverige i tiden" 
 
Lördag 30/4 
08.00  Bön 
09.00  Lovsång 
09.30  "Arbetets teologi" -del 1 
10.30  Kaffe 
11.15   "Arbetets teologi" -del 2 
12.00  Lunch 
13.30  "Enhet - Mångfald - Likriktning" -del 1 
            (Tema: familj, äktenskap, genusfrågor) 
14.45  Kaffe 
15.15  "Enhet - Mångfald - Likriktning" -del 2  
            (Tema: Immigration, integration & flyktingar) 
16.20  Strategisk bön; för arbetsplatsen, staden & landet 
17.00  Mingel/nätverkande/Middag 
19.00  Kvällsmöte "Sverige, Norden & Europa 
            - kommande skakningar & Guds härlighet" 
 
Söndag 1/5 
11.00   Förmiddagsmöte "Sveriges kallelse och 
            församlingens uppdrag" 

MEDVERKANDE 
Paul Orlenius, Citykyrkan Stockholm 
Daniel Norburg, EFK 
Merzek Botros, Centrumkyrkan Stockholm 
Hans Weichbrodt, OAS-rörelsen 
Stefan Gustavsson, Svenska Evangeliska Alliansen 
Lukas Berggren, Världen idag 
Ruth Nordström, Provita 
Zacharias Fjellander, UMU 
Bengt Sjöberg, Lärare, pastor och kommunpolitiker 
Bo Nyberg, Kristna Friskolerådet (KrF) 
Johan Semby, Nätverket för samlevnad & sexualitet 
Magnus & Terese Axelsson, lovsångsledare 
Ingemar Einarsson, musiker 
Vincent Nilsson, musiker 
Torbjörn Erling, Sverigebönen 
Claes-Göran Bergstrand, Sverigebönen 
Patrik Sandberg, Sverigebönen 
J. Gunnar Olson, ICCC 
Jan Sturesson, ICCC 
m.fl 
 
 
 

ANMÄL DIG HÄR   LADDA NER BROSCHYR   

 

http://www.rustad2016.com/uploads/6/8/9/8/68988967/rustad2016_broschyr.pdf  

      Se bilaga #1  

      ”Rustad2016_broschyr” för att läsa 

      broschyren – ifall länken försvinner!  

 

      

 

 

     Samma text som ovan... men... lägg märke till texten:  

       arbetslivets teologi 

     Ett uttryck som i alla fall INTE är hämtat från Bibeln! 

      

      Lägsta punkten  

     ... hm... nederst på de 7 Bergen, tro?? 

 

  

     Jag upprepar:  

                 Arbetslivet (företag/affärer/verksamhet) 

                 är en av de 7 Bergen/Samhällspelarna! 

  

 

 

http://www.rustad2016.com/program.html
http://www.rustad2016.com/anmaumllan.html
http://www.rustad2016.com/uploads/6/8/9/8/68988967/rustad2016_broschyr.pdf
http://www.rustad2016.com/uploads/6/8/9/8/68988967/rustad2016_broschyr.pdf


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICCC inbjöd sina medlemmar till denna  

konferens via e-mail den 8 mars i år... 

Se Bilaga #2 

”Inbjudan från ICCC_E-mail 8 mars, 2016” 

för att läsa lättare... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangörerna tycks vara de som har  

sin logga i broschyrens nederkant: 

ICCC 

Sverigebönen 

OAS 

New Wine 

Citykyrkan Stockholm 

Världen Idag 

YWAM – Ungdom med Uppgift – Sweden 

 

Har nämnt om dessa i tidigare nyhetsbrev! 

 

 



  

Artikel i Hemmets Vän, 26 november, 2015 - sidorna 8 & 9 visar att Sverigebönen och dess 7 Bergen/Samhällspelare 

handlar om mer än att bara ”be för samhället”!   

Se Bilaga #3 ”Patrik Sandberg, böneledare i Sverigebönen_Hemmes Vän 26 nov, 2015” för att läsa hela artikeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBS!   

 ”kartläggning av samhället” 

   = spiritual mapping = andlig kartläggning! 

 Detta är lära från Trosrörelsens NAR-apostlar & profeter... 

 

 

 

      Världen Idag är lika involverade! 

      I de första nyhetsbreven om NAR  

      såg vi att de skrev artiklar och hade

      annonser om Sverigebönen och dess 

      7 Bergen, eller som de kallade det:  

      7 Samhällspelare. 

      De kör med egna ”företagsnätverk”  
      http://www.viforetag.se/  

      http://www.viforetag.se/om-foretagsnatverket/  

                              http://relations.varldenidag.se/files/event-ornskoldsvik.pdf  

                              Se Bilaga #4 ”Världen Idags Företagsnätverk” 

                              http://service.varldenidag.se/files/Inbj_A4_VIF_Huskvarna.pdf  

                              Se Bilaga #5  

                                 ”Inbj_A4_VIF_Huskvarna_Världen Idags Företagsnätverk_4 Mars, 2016” 

                             OBS! Kungsportskyrkan = där man förmedlar Tikva! 
                              Kristen YOGA - TIKVA infiltrerar kyrkor och Konferenser >> 

                   Respons på nyhetsbrevet om TIKVA >>  

                              Ny respons på TIKVA >> 

                            Många företag som anslutits till detta nätverk: 

                          http://www.viforetag.se/foretag/  

                          Kristna företagare i Sverige 

   Världen idags företagsnätverk har som syfte att uppmuntra företagande och goda relationer mellan kristna företagare. 

   Samtidigt erbjuder vi företagare och affärsmän ett konkret sätt att stödja Världen idags uppdrag som kristen 

   medieröst i Sverige. Välkommen ombord! Sök företag i nätverket här!   = Medie Berget!!! 

http://www.viforetag.se/
http://www.viforetag.se/om-foretagsnatverket/
http://relations.varldenidag.se/files/event-ornskoldsvik.pdf
http://service.varldenidag.se/files/Inbj_A4_VIF_Huskvarna.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_11-5-10.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_11-5-10-Respons.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_21-5-10.html
http://www.viforetag.se/foretag/


  

Ohlins har också uppmärksammat detta i ”Mars Snabbnytt” - http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html  

De skriver om detta ”företagsnätverk”: 
 Turné om radarpar – företagaren och pastorn  

 OHLINS: "Företagsmodellen" och "företagstänket" har splittrat och raserat många församlingar i landet. Kungsporten gjorde sig känt  

 för en del år sedan för "Tikva" som vi skrev om (se Karin Janssons Nyhetsbrev och Ohlins funderingar).  

 Den kritiken och uppmärksamheten ledde till att tidningen Dagen skrev flera artiklar om Tikva. Det sades vara en "kristen ersättning  

 för yoga och det nyandliga" men det visade sig att flera Tikva-instruktörer i kyrkorna var new agare och utbildade inom det ockulta.  

 Detta försvarades av de ansvariga i Kungsporten. Vi blev uppmanade att inte "ha fruktan för new age" för på det sättet kunde de  

 påverkas av evangeliet. Uppmaningen var ganska malplacerad av pastorn, eftersom han inte kände till att vi har varit med och  

 evangeliserat på New age-mässor! Istället bör man fråga sig vem som påverkar vem och varifrån tanken att vi kristna skulle "behöva  

 en kristen variant" eller "ersättning" av dessa övningar kommer. Vem behöver detta över huvud taget, som har JESUS i sitt liv?!  

 1Kor 2:12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.  

 Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 

AMEN!!!! 

Ja, de har sitt ”företagsnätverkande” tvärs över Sverige... försöker sprida sig överallt – för att inta ”Medieberget”! 
http://relations.varldenidag.se/files/event-ornskoldsvik.pdf     
 Världen idags företagsnätverk Relations 

 … inbjuder till nätverksevent med föreläsningar och nätverkande samt lunch. 

                Se Bilaga #6 

 Möt Världen idags chefredaktör Lukas Berggren samt ta del av             ”Event-ornskoldsvik_Världen Idags Företagsnätverk_27 Mars, 2015” 

 ett föredrag av Per-Olof Eurell om nyttan och möjligheten med  

 ett nationellt kristet företagsnätverk.                            

    

Angående "Företagsnätverkande"... 

Det är naturligtvis inget fel i att ha företag och att lära känna andra företagare och utbyta idéer och kontakter. 

Men HÄR handlar det om att göra det för att "inta affärsberget"... man applicerar 7 Bergen strategierna... 

Och glöm inte att det är Trosrörelsens villoläror i botten med dess NAR-apostlar och profeter. 

Detta är heller INGET att ta del i för den som vill vara Bibeltrogen! 

 

 

INNAN du avfärdar detta nyhetsbrevs varning för denna NAR-konferens... 
Läs då och sätt dig in i vad Sverigebönen och dess 7 Bergen/Samhällspelare innebär! 
 
Här nedan finns alla nyhetsbreven om NAR... där jag även nämner om ICCC, Sverigebönen, OAS, New Wine, Citykyrkan 
Stockholm, Världen Idag, YWAM – Ungdom med Uppgift – Sweden... ... som alla är involverade i denna smörja! 
 
 
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>  
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg " Sverigebönen" = NAR Del 2 >> 
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg Ellel Ministries NAR Del 3 (ENG) >> (SV) >> 
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: Bönerörelser NAR Del 4 >>  
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: Todd Bentely = NAR Del 5 (ENG) >> (SV) >> 
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: UMU/YWAM = NAR - Del 6 (ENG) >> (SV) >>  
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: NAR-profetior för 2014 - Del 7 (ENG) >> (SV) >> 
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: Jesusmanifestationen NAR infekterat Del 8 >> 
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: Nordisk Bönekonferens = NAR-bön! – DEL 9 >>  
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: NAR i Politiken – DEL 10 >> 
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: NAR infiltrerar Svenska Kyrkan - DEL 11 >> 
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: NARianen Bill Johnsons läror sprids i Skara - DEL 12 >> 
 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: NARianernas Sverigebönen åter till Skara - DEL 13 >> 
 
 

 

 

 

 

Ta reda på vad det handlar om! 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html
http://www.varldenidag.se/nyhet/turne-om-radarpar-foretagaren-och-pastorn/Bbbpch!oAjFt7JzwutpRnT1X0TyTQ/
http://elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html
http://elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLIN_ordregister.html
http://relations.varldenidag.se/files/event-ornskoldsvik.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-5_12.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/KJ_MarketplaceEnglish_sep12_NAR.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-9_12.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_15-12_12.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_20_11_13_eng.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_27_9_13nar5.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_27_2_14_Eng.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_27_2_14.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_28_4_14_eng.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_28_4_14.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_23_12_14.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_3_5_15.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/karin10_11_15.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26_11_15.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26_1_16_nar_skara.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_3_2_16_skara.pdf


  

Läs även Elvor & Jannes varningar om Kingdom Now och NAR:  

 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html 

DAGS ATT VARNA IGEN FÖR KINGDOM NOW - DOMINIONISM  

Denna världens furste får nu "forma" sin egen världsordning,  

den kommer att "synka" tillsammans med "onda andars läror". 

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla 

från tron och hålla sig till villoandar och till  

onda andars läror.  

Den nya världsordningen (Agenda 2030) kommer att likna guds rike. Därför 

kommer mörkret med en lära som passar Satan som handen i handsken.  

Vi ser nu Ogräset samlas Tillsammans, snart kommer vi se en falsk andeutgjutelse 

som skyndar på den här processen.  

Äntligen väckelse kommer många att säga, och dras till möten där man skrattar och skakar utan kontroll.  

Ja de är ju redan beredda man sa ju att "vinsäckarna" skulle blötläggas först".  

Nu kommer den sista stora andliga fyllefesten och den kommer att ge en sån backsmälla så de aldrig återhämtar sig igen. >> 

Missa inte videorna nu 17 stycken på denna sida >>  

           http://www.truereformation.net/kingdom-now-3/  

                             LATTER RAIN _ KINGDOM NOW 

                             VIDEO: Ett falskt evangelium som bedrar dig Latter Rain /NAR – Kingdom Now >>  

 C P Wagner undervisar själv vad Kingdom Now är >>  

                             Seven Mountains Apostasy  1 / 2 / 3 / 4 / 5  / 6 / 7 / 8 / 9 / 10  / 11 / 12 / 13 / 14 /15 /16 /17 / (VIDEOS) 

                             Karin Jansson (Svenska) >> 

 Kundalinivarning 

 Dominionism/Kingdom Now- Ett evangelium med döda gärningar 

 Kingdom Now en ny förförelse  

 Grunden till Kingdom Now teologin  

 Världen idag infiltrerad av Kindom Now? 

 (Ny)apostoliska reformationen 

 Nyhetsbrev från CP WAGNER 2007 

 Latter Rain/Kindom Now – Ogräset i åkern  

 Varning! Rom-världskyrkan intar din ort! [De sju kullarna]  

Läs Jannes profetiska syn om CP Wagner - NAR:  

  http://www.truereformation.net/2016/04/12/jannes_profetiska-syn-om-cp-wagner_nar/  

 

Läs också Ohlins Funderingar från 31/3-16 om du inte redan gjort det! 

 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/ohlin_31_3_16.html  

Här får man bl.a. läsa om: 
 7 bergen-läran - en världsvid antikristlig strategi som bygger ett falskt "gudsrike"  

De 7 bergen och profetian - Bibelns profetior avslöjar planen - ett falskt evangelium -  

alla "berg" ska förstöras 

Citat: Bergen kan stå för problem och hinder av olika slag. I ljuset av det profetiska ordet om den yttersta tiden, kan bergen också 

 stå för "de sju bergen" och alla berg som är maktcentra och människor som upphöjer sig i högmod och genom makt. 

MYCKET INTRESSANT!! 

 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html
http://herescope.blogspot.se/2016/02/7-mountain-politics-and-theology.html
http://www.elvorochjanne.se/mp3%20PROFETISKT/Potter%201984%20varning.mp3
http://www.elvorochjanne.se/mp3%20PROFETISKT/Potter%201984%20varning.mp3
http://www.truereformation.net/kingdom-now-3/
http://www.truereformation.net/kingdom-now-3/
https://www.youtube.com/watch?v=qVrNkWODpG0
https://www.youtube.com/watch?v=7WboWrp-Cwo
https://www.youtube.com/watch?v=PC3K2VYkPTo
https://www.youtube.com/watch?v=rdMLd11qa3E
https://www.youtube.com/watch?v=fmmlLX1ZvKU
https://www.youtube.com/watch?v=Kwf0uZn2hKA
https://www.youtube.com/watch?v=JMONQXpbdzY
https://www.youtube.com/watch?v=MGrRB4kNIf8
https://www.youtube.com/watch?v=EA7cheVa_C4
https://www.youtube.com/watch?v=KIUhDrsvkjg
https://www.youtube.com/watch?v=Mwu9c8N0KeI
https://www.youtube.com/watch?v=wpk20KLoHxw
https://www.youtube.com/watch?v=tlg0GxBSO1k
https://www.youtube.com/watch?v=UfXW1dB0I1c
https://www.youtube.com/watch?v=cgzrZc20cIE
https://www.youtube.com/watch?v=-vdpuXEUZtQ
https://www.youtube.com/watch?v=eHgqkLAZ2Lo&feature=em-subs_digest-g
https://www.youtube.com/watch?v=-73WUO5f-pw
https://www.youtube.com/watch?v=KEvCdDVWrkY
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html
http://www.truereformation.net/kingdom-now-3/kundalinivarning/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/TRUEREFORMATION_PDF/Dominionism_Bettys.pdf
http://www.truereformation.net/2011/10/12/dominionism-kingdom-now-en-ny-forforelse/
http://www.truereformation.net/2011/10/04/grunden-till-kingdom-now/
http://www.truereformation.net/2011/10/01/varning-varlden-idag-promotar-de-sju-kullarnapelarna/
http://www.truereformation.net/2011/09/04/nyapostoliska-reformation/
http://www.truereformation.net/2011/09/01/nyhetsbrev-fran-c-p-wagner-2007/
http://www.truereformation.net/2011/09/01/latter-rain-kingdom-now-grunden/
http://www.truereformation.net/2011/08/28/varning-rom-varldskyrkan-intar/
http://www.truereformation.net/2011/08/28/varning-rom-varldskyrkan-intar/
http://www.truereformation.net/2016/04/12/jannes_profetiska-syn-om-cp-wagner_nar/
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/ohlin_31_3_16.html


  

De flesta av oss tänker väl att de hämtat sin ”7 Bergen strategi” från Upp 17:9... 

 
Uppenbarelseboken 17:9   
 9 

Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. 

 
10

 Fem har fallit, en är, och en har ännu inte kommit, och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid.  

       Svenska Folkbibeln  
 9 

And here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth. 

 
10 

And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and when he cometh,  

 he must continue a short space.     King James Version  
 

 9 
“Here is the mind which has wisdom: The seven heads are seven mountains on which the woman sits. 

 
10

 There are also seven kings. Five have fallen, one is, and the other has not yet come. And when he comes,  

 he must continue a short time.       New King James Version  

 

Att denna vers handlar om ROM... har vi hört genom åren från trovärdiga Bibelkunniga exegeter...  

ATT DET OCKSÅ KAN HANDLA OM MAKT – ÄR KLART INTRESSANT!!!! 

För visst är det detta som 7 Bergen Strategiernas självutnämnda ”apostlar” och ”profeter” är ute efter! 

De vill inta dessa 7 Berg/Samhällspelare med sina obibliska metoder och själva sitta på toppen och styra! 

Allt för ett ”Kingdom Now”... 

 

 

I Roger Oaklands "News Alert" den 8 april – där han varnar om Rick Warren – skriver han något tänkvärt: 
http://www.understandthetimes.org/inthenews/1059_ucna.shtml  

 News Alert April 8 – Rick Warren: Change Your Body if You Want to Change Your Life 

 

 In the Bible, when human beings follow the teachings of other humans rather than the teachings of Jesus Christ,  

 they are no longer following Jesus. They are following man and his methods. 

 By definition, a cult has been formed. When Christianity digresses towards a cult, there is no turning back.  

 Those who refuse to remain in the cult are shunned. Those who remain in the cult get deeper and deeper into  

 the cult and don't see any problem developing. 

 

  Nyhets Larm 8 April – Rick Warren: Ändra Din Kropp om Du Vill Ändra Ditt Liv 

 

  I Bibeln, när människor följer läror från andra människor i stället för Jesu Kristi lära ,  

  så följer de inte längre Jesus. De följer människor och deras metoder.  

  Per definition så har en kult bildats. När kristendomen avviker mot en sekt, så finns det ingen återvändo. 

  De som vägrar att stanna kvar i kulten blir bortstötta  och undviks. De som stannar kvar i kulten kommer  

  djupare och djupare in kulten och ser inte att några problem utvecklas. 

 

Låt oss inte följa människor och deras läror och metoder!! 

 

Psaltaren 118:8: 

 Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor.  Svenska Folkbibeln (SFB) 

 It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.  King James Version (KJV) 

  

 

 

 

 

http://www.understandthetimes.org/inthenews/1059_ucna.shtml


  

Som jag skrev i början av detta nyhetsbrev: 

Detta ska vara, enligt dem själva, en ”uppföljare” från förra årets ”Nordisk Bönekonferens” som de kallade  

”Nordic Summit 2015” som jag skrev om i nyhetsbrevet: Nordisk Bönekonferens = NAR-bön! – DEL 9 (SV) >>   
Förra årets konferens var istället för Jesusmanifestationen som då hade ”sabbatsvila”... 

Och i september 2015 annonserades det att ekumeniska Jesusmanifestationen läggs ner... 

http://www.varldenidag.se/nyheter/jesusmanifestationen-laggs-ner-beslut-som-vuxit-fram/cbboin!KMHgTOrohazlU911bo5Uuw/  

      

Kopierad från Världen Idag   
29 mars, 2016 

 

 Publicerad 14 sep 2015 
  

Den årliga Jesusmanifestationen i Stockholm läggs ner, meddelar ledningsgruppen för arrangemanget. Foto: Arkiv 

Jesusmanifestationen läggs ner: "Beslut som vuxit fram" 

Efter ett år av vila och funderingar har Jesusmanifestationens ledningsgrupp kommit fram till beslutet att man lägger ner 
den ekumeniska samlingen som tusentals kristna slutit upp kring. 

2008 hölls Jesusmanifestationen för första gången i Stockholm. Det ekumeniska arrangemanget har sedan årligen samlat 

tusentals kristna från olika delar av landet och från vitt skilda sammanhang i syfte att manifestera sin kristna tro.  

 

Men efter förra årets event meddelade ledningsgruppen att man skulle ta en paus men eventuellt vara tillbaka 2016.  

Så blir det inte. I helgen meddelade man att man bestämt sig för att lägga ner arrangemanget. 

- Vi har haft en vilopaus för att pröva det ordentligt, och vi bestämde nyligen att vi låter det vila, säger Lennart Möller, 
ledningsgruppens ordförande.  
 
Han använder en liknelse från naturen för att beskriva resonemanget bakom beslutet. 
 
- Om man har träd med äpplen eller päron och äter dem för tidigt så är det hårt och smakar inget bra. Och hänger det för 
längre så blir frukten dålig och kan inte ätas. Det finns ett tidsfönster där man kan äta frukten. Och det är i ett sådant 
fönster vi nu vill avsluta Jesusmanifestationen, inte för tidigt och inte när det är övermoget och ingen är intresserad. 
 
Upplever ni att intresset gått ner de senaste åren? 
- Nej, vi känner att vi ligger mitt i precis nu. Det här är inget vi plötsligt hittar på utan ett beslut som vuxit fram och det råder 
mycket stor enighet i ledningsgruppen. 
 
Lennart Möller är inte minst glad över att arrangemanget lett till att kristna mött och lärt känna likasinnade från andra 
kristna sammanhang. Han tycker också att det är roligt att man kunnat spegla mångfalden som finns i Sverige kyrkor både 
vad gäller uttryckssätt, musik, kultur och nationaliteter. 
 
- Jag brukar beskriva det som en salig blandning. 

Genom åren har det också funnits kritik mot manifestationen för vilka som fått vara med och kring formen, att manifestera 
snarare än att hjälpa människor praktiskt. 
 
Finns det något du känner att ni kunnat göra annorlunda? 
- Nej, det händer olika saker när står mitt i ett flöde av händelser och folk kan ha synpunkter, så är det alltid. Personer som 
inte tycker om den här typen av manifestation hittar förhoppningsvis andra sätt som de gillar bättre. 
 
Lennart Möller själv bär med sig många berättelser om hur kristna blivit uppmuntrade i sin tro och kommit närmare Jesus. 
- Det har såtts många små korn hos människor som alla är så väldigt viktiga, säger han. 
 
Samuel Teglund 
samuel.teglund@varldenidag.se  

 

 

 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_3_5_15.html
http://www.varldenidag.se/nyheter/jesusmanifestationen-laggs-ner-beslut-som-vuxit-fram/cbboin!KMHgTOrohazlU911bo5Uuw/
mailto:samuel.teglund@varldenidag.se


  

http://www.dagen.se/jesusmanifestationens-ordf%C3%B6rande-vi-k%C3%A4nner-frid-%C3%B6ver-beslutet-1.396010 
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Jesusmanifestationens ordförande: Vi känner frid över beslutet 

Nu kommenterar ordföranden för Jesusmanifestationens ledningsgrupp 
beslutet att lägga ner arrangemanget. ”Vi känner frid över beslutet”, säger 
Lennart Möller. 

 av Urban Thoms     14 september 2015  

I sitt pressmeddelande skrev Jesusmanifestationen att saken ”ska avslutas när frukten är mogen”. När Dagen pratar med 
Lennart Möller om vad det betyder spinner han vidare på bilden med frukt. 

– När frukten mognat och fruktköttet försvinner är kärnorna kvar och de kan växa upp till vad som helst. Jag är övertygad 
att det spirar i marken med saker som kommer att växa upp i spåren av Jesusmanifestationen, men vi vet inte ännu vad det 
är för något, säger Lennart Möller. 

– Det har varit något speciellt med det här som är svårt att sätta tummen på, men som man känner i hjärtat. Vi kan känna 
fred och frid över det här. 

Ingen schism 

Han försäkrar att det inte ligger någon schism bakom nedläggningsbeslutet. Det är heller inte kopplat till antalet deltagare. 

– Vi har inte sett det på det sättet alls. Deltagarantalet har gått upp och ner. Det har inte varit en viktig fråga. 

Enligt Lennart Möller är det unika med Jesusmanifestationen den lösa strukturen kring arrangemanget. 

– Ingen bjuds in, men vi öppnar dörrarna. Ingen stor stab som organiserar, bara en ledningsgrupp med tio personer som 
möts en gång i månaden och ber och samtalar och fördelar uppgifterna. En ganska udda fågel, konstaterar han. 

– Senaste Jesusmanifestationen skulle musikgänget som kallar sig Swedish House Mafia ha konsert efter oss på kväll i 
Kungsträdgården. Massor av folk vällde in. Det var avspärrningar, vakter och biljetter sålda i förväg. Extremt organiserat. 
Totala motsatsen mot Jesusmanifestationen. Vi bara bjuder in. Det blir som det blir. 

Bön och praktiska saker 

Själv har han ägnat mycket bön år Jesusmanifestationen, men också ägnat sig åt praktiska saker som att beställa bajamajor 
inför arrangemanget. Han är han övertygad om att Jesusmanifestationen gjort stor skillnad för såväl Sverige som många 
enskilda människor. 

– Ett år gick jag i Kungsan dagen efter manifestationen och träffade då en familj som sa: "Vi bestämde oss för att vi bara 
skulle vara i väldoften från manifestationen". De gick runt i Kungsan för att känna eftersmaken av det som skett. Det 
innebär att folk kunnat känna att det skett saker rent andligt. 

– För den stora massan kan Jesusmanifestationen vara en liten sak, men för individen kan det vara en stor händelse. 

Vad känner du nu? 

– Vi har bett extra för detta i ett helt år och känner stor vila i det här. Det kommer att komma andra saker och lokala 
manifestationer runt om i landet kommer säkert att fortsätta. 

I och med nedläggningsbeslutet upplöses också ledningsgruppen. 

– Därmed har vi lagt sista tegelstenen till det här bygget. Människorna finns förstås kvar i sina olika sammanhang, men inte den 
här strukturen. 

http://www.dagen.se/jesusmanifestationens-ordf%C3%B6rande-vi-k%C3%A4nner-frid-%C3%B6ver-beslutet-1.396010
mailto:urban.thoms@dagen.se
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1.               

 

 

 

 

 

 

 

”Rätt att lägga ner Jesusmanifestationen” 

Beslutet att lägga ner Jesusmanifestationen möter stor förståelse hos de kristna ledare som Dagen har talat med. 
– När det här startade var det aldrig menat att bli en institution, utan det var en gräsrotsrörelse, säger domprost emeritus 
Hakon Långström. 

 av Urban Thoms      16 september 2015  

Det var pastor Stanley Sjöberg som hade visionen som ledde till att den första Jesusmanifestationen blev verklighet 2008. 
Han tog sedan ett kliv tillbaka, men har förstås följt projektet som han tror varit betydelsefullt, framför allt för 
uppslutningen kring Jesus som Guds son. 

– Jag tror att Jesusmanifestationen varit en kraftfull markering i teologiskt avseende för vår tro på Jesus, säger Stanley 
Sjöberg. 

Fokus på Jesus 

Frälsningsarméns ledare, kommendör Marie Willermark, instämmer.  

– Jag tror att manifestationen har hjälpt till att sätta kristna människors fokus på Jesus, hur central han är för allt 

vad vi kallar kyrka, säger hon. 

Marie Willermark pekar också på att Jesusmanifestationen gjort det kristna vittnesbördet synligt i stadsbilden.  

– Stora manifestationer kompletterar det som sker i lokala församlingar och genom kristna människor i vardagen.  

Lennart Henricsson arbetar som inspiratör inom Oas-rörelsen och har varit med på samtliga sju 

Jesusmanifestationer där han hållit i aktiviteter för de yngre. 

– Från barnens håll så tänker jag att det är fantastiskt att komma och se att det finns många andra som också tror. 

Många har kommit från små församlingar där de är ensamtroende i klassen och det är fantastiskt att se att många 

fler barn också tror på Jesus. 

Hakon Långströms starkaste minne är när den mångtusenhövdade församlingen gick ner på knä i Kungsträdgårdens 

grus under bön. Ett annat är från den första Jesusmanifestationen.  

http://www.dagen.se/r%C3%A4tt-att-l%C3%A4gga-ner-jesusmanifestationen-1.396509
mailto:urban.thoms@dagen.se


  

– När tåget gick från Sergels torg talade jag med en polis som sa att de tågande är väldigt många, n är de första är 

framme kommer de sista inte att ha startat ännu. 

Respekterar beslutet 

Niklas Piensoho, pastor och föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, känner stor respekt för 

ledningsgruppens beslut. 

– Allting har sin tid och när någonting försvinner kan något nytt växa fram och vad det blir vet ingen av oss. 

Framför allt tror Piensoho att Jesusmanifestationen haft betydelse internt. 

– Ekumenik är ingen skrivbordsprodukt, det är en gemensam rörelse och vi behöver hitta den. Jag skulle önska att 

fler officiella kristna ledare, samfundsföreträdare, hittade varandra på det här sättet.  

Samtidigt som Niklas Piensoho riktar ett stort tack till alla som sett till att Jesusmanifestationen blivit av vill han 

gärna lufta en tanke. 

– När vi samlats kanske vi inte har tänkt så mycket utåt. Vad kan vi göra för vårt samhälle? Vad kan vi göra för dem 

som inte tror? Vi borde kanske tänkt ett varv till hur vi firar gudstjänst i Kungsträdgården, att man gör det 

tillgängligt även för dem som inte tror. 

Där är Filadelfiapastorn i samklang med Stanley Sjöbergs ursprungliga vision som mer syftade till att skapa ett 

tillfälle att evangelisera än att vara en ekumenisk manifestation. Även initiativtagaren stödjer beslutet att lägga 

ner. 

– Min idé var från början att vara en tillfällig manifestation. Då får man bäst explosion. Vi var också angelägna att 

det inte skulle kosta mycket pengar för vi ville inte dränera ekonomin för församlingarna. Vi ville också att 

invandrargrupper skulle synas och märkas även i ledningen, men det blev inte så. 

”En annan strategi” 

Att nå svenska folket med kristen tro tror Stanley Sjöberg kräver ”en annan strategi  än att stå på en stor talarstol 

och basunera ut budskapet”. 

– Vi måste komma närmare människorna. Jag har själv stått på estraderna men Alphagrupper och liknande är det 

som svarar mot morgondagens behov. 

 

Jag kommenterar inte artiklarna ovan...  

Har bara gulmarkerat lite för att ge mer uppmärksamhet... 

 

Så min personliga slutsats och tolkning är att dessa konferenser – den som hölls förra året och årets uppföljare 

”RUSTAD TILL ALLT GOTT VERK!” – är istället för Jesusmanifestationen.  

 

Om man tittar på de talare och organisationer som är involverade i år – så är det många som också var med i 

ledargruppen i Jesusmanifestationen 2014. 

 

Så detta är inte en konferens som jag rekommenderar – tvärt om – jag varnar på det starkaste för att delta! 

 

 

 



  

Att ICCC har NAR-kopplingar har jag skrivit om i tidigare nyhetsbrev... det är bara att gå till länkarna ovan och läsa! 

MEN min käre far berättade för mig i slutet av mars att på den tiden då han var medlem i ICCC – i början på 90-talet – 

så var de redan NAR-involverade och hade Rick Joyner som talare på en konferens i Örebro...  

Fast på den tiden kallade sig NARianerna för ICA – International Coalition of Apostles... men det var nog inte så många 

som var medvetna om det här i Sverige... 

 

Den 13 mars, 2016 då vi satt i bön påpekade även min far att djävulen har använt sig av dessa 7 Bergen-metoderna... 

Man behöver inte granska länge förrän man ser att han har ju ”strategiskt” intagit samhällets alla ”7 Berg” eller 

"sfärer": Religion, Familj, Utbildning, Media/Kommunikation, Konst/Underhållning, Regering, Företag/Affärsliv 

Klart tänkvärt och något att bedja över! 

De flesta i kristenheten har stått och tittat på och tillåtit detta ske... gett vika för Sanningen på område efter område... 

kompromissat och t.o.m. försvarat orättfärdigheter... 

 

Men det finns ALLTID en ”kvarleva/rest” som vill hålla sig till Herren och Guds Sanna Ord – Halleluja! 

 
 Romans 11:5: 

 Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.      (King James Version) 

 På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd.          (Svenska Folkbibel) 

 På samma sätt har också i denna tid en rest blivit utvald av nåd.                                          (Svenska Reformationsbibeln) 

 

I varje generation reser Han upp hängivna tjänare i alla åldrar!  

Lyssna på välsignad undervisning om Evangelium av en 19-åring!   

 http://kristuslever.se/blogg/vilket-evangelium-tror-vi-pa/ - Vilket evangelium tror vi på? - Kristus lever  

Jag har inte hört talas om Felix förrän den 16/4 då jag fick denna länk att lyssna på... men jag blev välsignad!!! 
 http://kristuslever.se/om-bloggen/ - Om bloggen 
                               Jag som driver bloggen heter Felix Ahlvlinder, är 19 år och går på gymnasiet i Göteborg. 

  Jag vill ge bra, bibeltrogen och sann undervisning om vad det innebär att tro på Jesus och följa Honom. 

  Jag använder Svenska Reformationsbibelns bibelöversättning i de allra flesta fallen,  

  men ibland använder jag även Svenska Folkbibeln ’98.             

  /Felix 

Jag tackar Gud att han har en ”kvarleva” i varje generation som vill bevara Evangelium och Guds Sanna Ord! 

 

Och vi vet VEM som har all makt och som verkligen regerar = Konungarnas Konung och Herrarnas Herre!!! 
 

Uppenbarelseboken 17:14 

 These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them: for he is Lord of lords,  

 and King of kings: and they that are with him are called, and chosen, and faithful.           (King James Version) 

 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade,  

 utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.           (Svenska Folkbibel) 

 De ska strida mot Lammet men Lammet ska besegra dem, eftersom han är herrarnas Herre och  

 konungarnas Konung och de som är med honom är de kallade, utvalda och trogna.            (Svenska Reformationsbibeln) 

 

Konungars Konung 

 och Herrarnas Herre 

 Du ska få leva 

 leva i mig 

 Jag öppnar mitt hjärta 

 och gör dig till Herre 

 Makten och äran 

 Tillhör dig! 

 

 

http://kristuslever.se/blogg/vilket-evangelium-tror-vi-pa/
http://kristuslever.se/om-bloggen/


  

Låt oss inte falla för mänskliga strategier och bönemetoder...  

Ej heller ta del i konferenser där man förmedlar dessa obibliska läror!  

 

Låt oss inte följa människor – utan ENDAST följa Jesus Kristus... 

Låt oss förbli fläckfria och rena – genom att förbli i Kristus och i Sanningen! Låt oss ta varning! 

 

Låt oss inte ge vika – låt oss stå fast förankrade i Ordet! 

 

Den 6 februari såg min kära mor en syn: 

 Jag såg en syn, hur det var förr då kyrkvaktmästaren gick med kyrkostöten – en lång käpp – och stötte till de som  

 somnat i bänken (då var det långa predikningar och människor som arbetade hårt var trötta och somnade) och  

 missade vad som sades. Så kom tanken till mig... så är det idag... många har somnat in och går miste om vad som sker.  

 Vi får vara en kyrkostöt och väcka Guds folk så de kan förstå vad som pågår i kristenheten och inte gå förlorade. 

 Hjälp oss Herre att visa på Ditt Sanna Ord och Skrifternas Jesus! 

IDAG finns det också många som ”sover”... 

Var med och hjälp att ”stöta med kyrkostöten” – var med och väck de som väckas kan! 

 

Ibland i vår iver och hängivenhet – i vår bedrövelse och nöd – så stöter vi kanske lite för hårt... det kan i alla fall 

uppfattas ”hårt”... men hellre det än att aldrig stöta! 

 

För Sanningen,             

Karin Jansson 

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

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

fungerade då det skrevs) 

 

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

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

 

 

 

 

Eller som Lighous Trails så bra formulerar sig: 

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

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

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

  

 Scripture. 

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

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

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

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

Gud kommer att döma dessa, inte vi.         

 

Men håll med om att mycket krävs av kristna ledare och representanter för ”bönerörelser” & ”bönekonferenser” 

som bejakar ”andlig kartläggning & krigföring”... ekumenik med RKK...  och som förmedlar 7 Bergen strategier! 

 


