
Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev – Maj 2015 
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg...  

    Nordisk Bönekonferens = NAR-bön!  – DEL 9 
    ... Kjell Sjöberg... Carl-Erik Sahlberg... 
(Marketplace Movement... 7 Mountains...)      

 

 

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus! 

 

Den här gången upplever jag starkt att jag ska varna för en Nordisk Bönekonferens som ska hållas nu i maj... 

På sidan 2 i förra nyhetsbrevet om Jesusmanifestationen så kunde vi läsa att:  

 ”Ledningsgruppen har siktet på 2016 men sätter av 2015 till en sabbatsvila.”  

Och de uppmuntrade till lokala Jesusmanifestationer runt om i landet under 2015...  

 

 Nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: Jesusmanifestationen NAR infekterat Del 8  >>  

 http://www.dagen.se/ingen-jesusmanifestation-n%C3%A4sta-%C3%A5r-1.304637  

  

Hm... skulle just undra om ”sabbatsvilan” kan vara p.g.a. Sverigebönen samordnar en Nordisk Bönekonferens i maj!? 

 

Det är ju ändå uppenbart att Sverigebönen är en del av Jesusmanifestationen... och där Patrik Sandberg, som är i 

ledningen för Sverigebönen, också är med i ledningen för Jesusmanifestationen     
                     http://www.jesusmanifestationen.se/ledningsgruppen  

På Sverigebönens hemsida kan man uppe till vänster se en notis om ”nyhetsbrevet”... 

http://www.sverigebonen.se/    
     (OBS! Alla länkar om ”nyhetsbrevet” från Sverigebönens hemsida  

                                         är hämtade den 8/3 2015 – om inte annat uppges.) 

 

 

 

Som finns att läsas här: 

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/759489131194/  

Långt nyhetsbrev igen… och ”färgglatt”... 

Men det är p.g.a. att det är mycket bilder 

och mycket text som blivit översatt… 

Som vanligt så vill jag ha med originaltexten 

på engelska – för de som kan engelska...  

Ni andra som får läsa översättningen – 

vänligen ha fördragsamhet med min 

SvEngelska! 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_23_12_14.html
http://www.dagen.se/ingen-jesusmanifestation-n%C3%A4sta-%C3%A5r-1.304637
http://www.jesusmanifestationen.se/ledningsgruppen
http://www.sverigebonen.se/
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/759489131194/


Utdrag ur nyhetsbrevet: 

   

Samarrangemang mellan 

Sverigebönen och flera andra  

nationella organisationer,  

såsom t ex ,  

ICCC 

Oasrörelsen 

New Wine 

Världen Idag 

Youth With A Mission (YWAM) 

Citykyrkan i Stockholm...                                         
       

    http://www.nordicsummit2015.se/   

   Detta är den officiella sidan för denna Nordiska bönekonferens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            http://nordicsummit2015.se/wp-content/uploads/sites/8/2015/04/Brochure_EN.pdf  - Engelsk broschyr          

            http://nordicsummit2015.se/wp-content/uploads/sites/8/2015/04/Brochure_SE.pdf  - Svensk broschyr          

http://www.nordicsummit2015.se/
http://nordicsummit2015.se/wp-content/uploads/sites/8/2015/04/Brochure_EN.pdf
http://nordicsummit2015.se/wp-content/uploads/sites/8/2015/04/Brochure_SE.pdf


UTDRAG FRÅN BROSCHYRERNA: 

 

GUDS PLAN FÖR UPPRÄTTELSE 

- Nycklar till vår nordiska framtid 

14-16 Maj, 2015 i Citykyrkan Stockholm 

 

 

För att se hela broschyren – i fall ovan länkar försvinner: 

 

Svensk text se Bilaga #1 ”Nordic Summit_Brochure_se”  

Engelsk text se Bilaga #2 ”Nordic Summit_Brochure_en” 

   

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 

Vi behöver inga ”nycklar”!!!!  

Vi har Guds Ord – det räcker!!! 

 

 

 

      

     

       

 

Är denna Nordiska Bönekonferens NAR-anslutet – NAR-influerat/infekterat?  

Ja, det är en bra fråga, MEN fakta är att Sverigebönen, ICCC, New Wine och YWAM är anslutna till NAR och  

dess ”apostlar och profeter”...  så ”indirekt” så blir ju även denna Nordiska Bönekonferens det också. 

Det skulle då jag våga påstå!   

 

 Se tidigare Nyhetsbrev för att få detta ”bekräftat”: 

 

 

  

Världen Idag...  Sverigebönen... ICCC...  

Sverigebönen & ICCC vet vi är involverade i NAR = 

 = Nya Apostoliska Reformationen! 

Men vi vet också att Världen Idag skrev en stor 

artikelserie om de olika ”Samhällspelarna” 2011.  

Och här ser vi att Gunnar Olson (ICCC) ska 

undervisa om  

           ”The Marketplace – Faith at Work” 

vilket framkommer TYDLIGT i engelska versionen. 

Detta är 7-Bergen och dess ”Change Agent” enligt 

NARianen Os Hillmans koncept!  

 

Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg:  
Skaraborgsbönen... = NAR  >>   Todd Bentley = NAR Del 5  >> 
"Sverigebönen" = NAR Del 2 >>  UMU/YWAM = NAR - Del 6  >>  
Ellel Ministries NAR Del 3  >>  NAR-profetior för 2014 - Del 7   >> 
Bönerörelser NAR Del 4  >>   Jesusmanifestationen NAR infekterat Del 8  >> 
   
  
  

Detta ska hålls i Citykyrkan!!! 

Att Citykyrkan låter sin lokal vara till förfogande 

till denna NARianska Ekumeniska Bönekonferens 

avslöjar att de troligtvis är lika involverade... 

 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_27_9_13nar5.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-5_12.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_27_2_14.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-9_12.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_28_4_14.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_15-12_12.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_23_12_14.html


Och här kan det inte bli tydligare: 

                     = DETTA ÄR ”7 BERGEN” !!! 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  Vi ber att nya ”andliga vikingar”, helt utan fruktan, ska förlösas...     ÄR DET SANT?!??!!
  

  Varför inte be om att Herren ska resa upp ”Bereaner” som vågar granska Skriften och 

  pröva det som lärs ut!! DET hade åtminstone varit Bibliskt att be så!  (Apostlagärningarna 17:10-11) 

 

De har ju också ett  

vikingaskepp i sin Logo!! 

 

 

”Forma en strategi”...  

Ge mig en Bibelvers tack!  

 

”profetisk manifestation av  

enhet inför Gud”...   Än en gång –  

ge mig en Bibelvers, tack! 

Mer kommentarer skulle kunna ges – 

men bara dessa två (forma strategi & 

profetisk manifestation) finns det ingen 

som helst grund för i Bibeln! 



http://nordicsummit2015.se/partners/ - Partners 

 

Hm... inte enbart ”samarrangemang”... utan de är ”partners”... det säger en hel del! 

  

Ja, här ovan ser vi dem allihop: 

 OAS, Sverigebönen, New Wine, Ungdom Med Uppgift (UMU), Världen Idag, ICCC 

Och utav dessa så har OAS, Sverigebönen, New Wine, Världen Idag och ICCC någon representant som är med i 

styrelsen för konferensen! 

 

http://nordicsummit2015.se/steering-committee/  

 

 NORDIC SUMMIT 

 Strategy & Prayer Summit 

  NORDISKT TOPPMÖTE 

  Strategi & Toppmöte Bön 

             STYRELSEN 

 

            Medlemmar i styrelsen är: 

 

 

 

Ja, och Hans Weichbrodt från Oasrörelsen är även med i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen...  
                                                                          http://www.jesusmanifestationen.se/ledningsgruppen 

Så... för mig verkar det i alla fall som att de tar ”sabbatsvila” från Jesusmanifestationen FÖR ATT anordna denna 

Nordiska Bönekonferens... 

http://nordicsummit2015.se/partners/
http://nordicsummit2015.se/steering-committee/
http://www.jesusmanifestationen.se/ledningsgruppen


OBS! 

http://nordicsummit2015.se/videos/  - Videos 

 

 

  

 

 

Hans Weichbrodt:    ICCC: 

”Jag tror det blir ett mycket spännande, viktig och   ”Att söka Guds JA för nordens framtid” 

strategisk samling”     

- - -       Men predika då omvändelse!!!! 

”Och här kommer du möta och få ta del av en     För det har Guds ”JA” & välsignelse! 

vision kring hur Guds Rike ska kunna beröra hela  

samhället...” 

http://nordicsummit2015.se/program/ - Program Jag tar bara med ett axplock av de olika undervisningspassen: 

  “God’s Redemptive Purpose for the Nordic Nations”    "Guds Återlösande Avsikt för de Nordiska Nationerna" 

 “Understanding the role of Israel, the Church,   "Förstå rollen för Israel, Kyrkan, 

 the Prayer Movements & the Marketplace”  Bönerörelser och Marknadsplatsen" 

  The Marketplace – Faith at Work    Marknadsplatsen – Tron på Arbetet 

 (J. Gunnar Olson, Fredrik Ekholm and others)  (J. Gunnar Olson, Fredrik Ekholm och andra), 

 “The Glory of the Lord comes from the North – So I send you!” "Herrens Härlighet kommer från Norr – Så sänder jag dig!" 

  “A Call to Action”   En Uppmaning till Aktion/Handling 

 

 Strategic Agenda – God’s Yes   Strategisk Agenda – Guds Ja 

Jag kommenterar inte ovan...  jag hoppas varje läsare själva inser hur ”NAR-infekterat” detta är!!! 

 

http://nordicsummit2015.se/background-perspectives/ - Background Perspectives         Bakgrunds Perspektiv 

 There is a wealth of teaching and the prophetic work from Kjell Sjöberg concerning the Nordic Countries,   

 from the 80s–90s, pointing in a direction of today regarding time – Not least given the increasing battle between 

 Javan (Greek secular humanistic thinking) and Zion (Hebrew Christian thinking) in the debate in society regarding 

 Christian values.  

             Det finns en rikedom av undervisning och det profetiska verk från Kjell Sjöberg angående de nordiska länderna, 

            från 80-talet 90-talet, som pekar i en riktning av idag när det gäller tiden – Inte minst med tanke på den ökande 

           striden mellan Javan (Grekisk sekulär humanistiskt tänkande) och Sion (Hebreiska Kristet tänkande) i debatten i 

           samhället när det gäller kristna värderingar. 

 

Detta har de även tagit med i broschyrerna för Nordiska Bönekonferensen: 

 

 

 

Hade inte tänkt gå in på detta jag nu kommer att ta upp i just det här nyhetsbrevet, men med ovan påstående...   

Och med tanke på att Sverigebönen också hänvisade till Kjell Sjöberg när de 2011 annonserade sin storsatsning att  

resa upp regionala bönenätverk i landet...                     (detta är orsaken till att nyhetsbrevet blev långt!) 

http://nordicsummit2015.se/videos/
http://nordicsummit2015.se/program/
http://nordicsummit2015.se/background-perspectives/


http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2014/05/sverigebonen__2011.pdf  

 

 

För att läsa bättre  

Se Bilaga #3  
”Kjell Sjöberg_Sverigebönens Bilaga 2011” 

 

Denna artikel finns på sidan 4. 

För att läsa hela annonsbilagan 

Se Bilaga #4 
”sverigebonen_bilaga_2011” 

 

 
 

 

 

 

 

I arbetet används den framlidne 

förböns-pionjären Kjell Sjöbergs bok 

om att bygga bönealtare. 

– Det handlar om att kartlägga sin ort 

och de problem som finns där, förklarar 

Erling. 

Regionala bönenätverk finns även på 

andra platser i landet, bland annat i 

Bergslagen och i Skaraborg.  

             = Skaraborgsbönen! 

 

Dessvärre måste jag härmed säga att bortgångne Kjell Sjöberg var djupt involverad i Trosrörelsens 

strategisk bön & andlig krigföring, vilket framkom i boken Restoration – a Direction For Prayer, där 

han citerar ”apostlar” & ”profetiska ledare” såsom; Derek Prince, C. Peter Wagner, George Otis Jr, 

Bob Dunnett. Han nämner om YWAM (UMU) och även ”min vän Gunnar Olsson” (= ICCC) och Full 

Gospel Businessmen’s Fellowship International (FGB). Kommer in på detta nedan. 

 

I boken citerar han också från ett nyhetsbrev som publicerats av 

Global Harvest Ministries (GHM) som är den gamla hemsidan för  

C. Peter Wagners NAR-apostlar: https://www.globalharvest.org/, som idag hänvisar till 

hemsidan Global Spheres (GSI) http://globalspheres.org/ där Chuck Pierce har ärvt 

”apostlahuvudrollen” inom NAR efter C. Peter Wagner.  
 

 Bilden är från Global Spheres: http://www.globalspheres.org/reports.asp  

 

 

Jag fick boken Restoration – a Direction For Prayer (New Wine Press 1995) hösten 2009... som gåva av en välment broder i 

Herren som jag tror ville visa på Kjell Sjöbergs hängivelse till bön... Men för mig blev det mer ett enormt avslöjande 

att även han var inblandad i villoläror... Tyvärr!   

 

   Så vitt jag förstår så finns denna bok endast tryckt på engelska.  

 

http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2014/05/sverigebonen_bilaga_2011.pdf
https://www.globalharvest.org/
http://globalspheres.org/
http://www.globalspheres.org/reports.asp


I boken förmedlar Kjell Sjöberg bl.a. villolärorna om strategisk bön, andlig kartläggning och andlig krigföring...  

Han promotar bönerörelser och olika marscher så som; Jesusmarschen, Jerusalemmarschen... och en väldig massa 

snack om ”restoration” (= ”återupprättande”) ... ”greater anointing” (större smörjelse)... ”en ung helig generation” och 

om att ”trösta Gud”... och lyfter upp ”förebedjarens tjänst/ministry” som att den vore andligare än något annat... 

 

Och ja, många av de han citerar är ju utan tvekan NARianer som t.ex. C. Peter Wagner och George Otis Jr...  

ICCC och YWAM (UMU) har vi ju också läst om (i tidigare nyhetsbrev) att de kan förknippas med NAR... 

 

Jag läste boken då jag fick den... och påbörjade lite ”research” om Kjell Sjöberg 2013... och har nu läst boken i år igen... 

Ibland – rätt så ofta faktiskt! – så skriver han ”så extremt” att jag faktiskt undrar ”vad är det här för smörja?!” 

= Det är för mig tydligt ”Trosröelse-apostla-manér”...  rena ”papegojesnacket” som Elvor Ohlin brukar skriva!!! 

Kjell Sjöberg nämner också flertalet gånger i sin bok om International Christan Embassy, som tycks finnas än idag:  

http://int.icej.org/  

 Den svenska sidan: http://se.icej.org/  där man högst upp ser en gammal annons om ännu en konferens:  

 

    ENVISION 2014 – PASTOR’S AND LEADER’S CONFERENCE  

    Hosted by Jack Hayford and Juergen Buehler    

 ENVISION 2014 - pastorer och ledare konferens  

 Värdar Jack Hayford och Juergen Buehler  

 

 (Envision = Föreställ dig) 

Jack Hayford är bland ”eliten” av NAR apostlarna & profeterna! 

 

Ja, det är ju många år sedan som Kjell Sjöberg dog (1997)... http://sv.wikipedia.org/wiki/Kjell_Sj%C3%B6berg_(pastor) men  

utifrån att ha läst boken så är det troligt att International Christian Embassy var NAR-anslutet redan då... fast  

det hette kanske ICA på den tiden... eller kanske bara ”Kansas City Prophets”...    
Om de kallade sig ICA...  (ja då var de ju ”ICAianer”!) = International Coalition of Apostles = Internationella Koalitionen av Apostlar...   

NAR = New Apostolic Reformation = Nya Apostoliska Reformationen kom nog något senare... 2001  http://rationalwiki.org/wiki/New_Apostolic_Reformation  
  

 http://www.icaleaders.com/ - ICA ledare 

  http://www.icaleaders.com/about-ical/history-of-ica/   

     

 http://ecaleaders.eu/about/history      

  

 

 

 

 

 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=8-qVFQP3Jjw -  Apostle John Kelly –  

  Founder & Convening Apostle, International Coalition of Apostles  

   Apostel Johannes Kelly –  

   Grundare & Sammankallande Apostel, Internationella Koalitionen av Apostlar   

 Coalition of Apostles (ICA) is an organization created for the purpose of reformation/transformation of cities and nations for God... 

    ... (ICA) är en organisation som skapats i syfte att reformera/Transformera städer och nationer för Gud... 

Internationella Koalitionen av Apostoliska Ledare (ICAL) föddes i Singapore 

1999 av en grupp av apostlar som diskuterade hur Gud kunde använda de 

kombinerade ansträngningarna av globalt apostoliskt ledarskap för att 

främja Guds Rike snabbare och effektivare. 

Dr. C. Peter Wagner was the first 

Presiding Apostle of ICA from the 

beginning in 1999 until November 2010. 

 

http://int.icej.org/
http://se.icej.org/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kjell_Sj%C3%B6berg_(pastor)
http://rationalwiki.org/wiki/New_Apostolic_Reformation
http://www.icaleaders.com/
http://www.icaleaders.com/about-ical/history-of-ica/
http://ecaleaders.eu/about/history
https://www.youtube.com/watch?v=8-qVFQP3Jjw


Kjell skriver också på sidan 274 att International Christian Chamber of Commerce ( ICCC) arrangerade en konferens i 

Jerusalem juni 1992 och att han var inbjuden att tala. 

Jag har inte hört så mycket om Kjell Sjöberg... då jag många år av mitt kristna liv bott utomlands... men de gånger jag  

har hört någon nämna om honom så har det varit gott... som jag uppfattat det av dem så ansågs han vara en man som 

trodde på bön...  

MEN på den tiden hade man inte samma tillgång till internet och information som vi har idag...  så kanske de människor 

som såg upp till Kjell inte förstod bakgrunden till den ”bönestrategi” som han förmedlade... eller kanske de själva var 

involverade i Trosrörelsens villoläror om andlig krigföring och dess ”förebedjare tjänst”...? 

 

När jag läst boken i år igen – efter att ha lärt mig mer om NAR (efter alla NAR nyhetsbrev!), så känns det ännu mer 

angeläget att varna för det han promotade & lärde ut!  

Missförstå mig inte – jag tror på bön – jag tror att vi ska och kan be för andra... MEN det som Kjell Sjöberg förmedlar i 

boken är att upphöja förebedjaren till ”elitism” där Gud behöver förebedjaren för att kunna göra något här på jorden... 

OCH så står det inte i min Bibel i alla fall! 

Kjell Sjöberg bejakade hela Trosrörelsen och dess ledare... och för att ge ett verkligt ”praktexemplar” – ett bevis –  

så citerar jag sidorna 158-160 från boken Restoration – a Direction For Prayer: 

Sid 158-160: 

The course of restoration in the history of the Church of God 

 Since Martin Luther and the Reformers, one movement after another has come along and restored to the Church forgotten  

truths, with the pace of this restoration quickening after the beginning of the twentieth century. A restoration movement often takes  

a particular Bible truth and pursues it to its ultimate outworking, so that the movement is at first controversial, causing conflict and  

division within the Church, and then it matures, it becomes so balanced that it can be accepted by everyone. 

 In the sixteenth century, through Martin Luther, John Calvin and the other Reformers, there occurred a movement restoring faith  

to God’s Word and Scriptural doctrine. Through the Protestant movement, the restoration of the Church was set in motion after the  

long centuries of darkness. 

 In the eighteenth century, through John Wesley and the Methodists, there was a restoring of the sanctified life.  

 In the early 1900s, through the Pentecostal movement, there was a restoring of the experience of the power of God. 

 In the 1940s, through William Branham, William Freeman, A.A. Allen, Oral Roberts and Tommy Hicks there was a restoration of  

the healing ministries. 

 In the 1950s, the Latter Rain movement took part, among other things, in the restoration of the practice of laying-on of hands 

together with a word of prophecy. Before this, the Pentecostals were praising God with hallelujahs, but it was through the Latter Rain 

movement that the practice arose of using songs in praise and worship, with greater spontaneity and freedom in meetings, raised 

hands, clapping and dancing. 

 In the 1960s came the charismatic movement, with the baptism in the Spirit spreading across all church and denominational barriers. 

Through this came restoration of the Charismatic gifts, and a new unity between the members of the Body of Christ. 

 In the 1970s, Kenneth Hagin and the faith movement brought an emphasis on the Word of God and its reliability, the importance  

of meditating on it, practicing it, speaking in accordance with the Word in faith, and confessing it. They accordingly restored a new level 

of faith; they believed in confessing this faith freely and openly; and they restored faith in success for the Church of God. 

 In the 1980s came the prophetic movement, with prophets appearing in groups. This movement is restoring the whole prophetic 

dimension to the Body of Christ: the ministry of prophecy, prophetic speaking, prophetic singing and prophetic acts. The sign of the 

pouring-out of God’s Spirit will be that ‘your sons and your daughters will prophesy,’ that is, that the gift of prophecy will become the 

most widely used of all the spiritual gifts. Up to the time of writing these words, speaking in tongues has been the most obvious outward 

sign of the pouring-out of the Spirit. 

 In the 1990s, Peter Wagner and a group of successful evangelists from Argentina began to emphasize prayer warfare as a key to 

church growth. This teaching is spreading among churches and intercessors throughout the world, resulting in increased prayer for 

unreached peoples, prayer teams travelling to closed lands, and the realization of the need for pastors, evangelists and mission workers  

to have personal prayers backing by intercessors. The teaching on prayer warfare is restoring the Church to a state of preparation for 

battle in the day of the Lord against the evil one before the return of Jesus. 

 

Restoration of the five spiritual ministries in the Body of Christ 

For a long time in the history of the Church, it was considered that the ministry of apostles and of prophets belonged only to the early  

days of the Christian era, but in the last part of the twentieth century, we have come to realize that one after another of the spiritual 

ministries has come into focus in each decade. 

 In the 1950s was the decade in which the Lord raised up the ministry of the evangelist, through people such as Billy Graham, Oral 



 

 

Trosrörelsen 

 

= Kansas  

City  

Prophets! 
 

 

 

 

‘ICA’ 

apostlarna! 

Roberts, T.L. Osborn and others, who were equipped to reach masses by means of tent meetings. Some of them became known for 

praying for the sick at the same time as they were preaching the Gospel. 

 In the 1960s was the decade in which the ministry of the pastor was emphasized, through the charismatic movement. 

 In the 1970s, the faith movement in particular contributed to the restoration of the ministry of the teacher; through faith teaching,  

a renewed platform was provided for the Word of God, and thousands attended Bible schools where they could listen to the teaching, 

while many others listened to it through the use of cassettes and video tapes. 

 In the 1980s was the decade when the Lord began raising up prophets among the nations and bringing them together. The 

prophetic movement arose in Kansas City and like many such movements of restoration became controversial, but it contributed to  

the prophetic ministry being set in focus. 

 In the 1990s, the ministry of the apostle in primarily an equipping for pioneering work and for laying the foundations of new 

churches, but it is also coming to imply the restoration of the apostolic authority with its accompanying signs and wonders, the  

spiritual gifts of faith and the gift of performing miracles. The restoration of the ministry of the apostle is bringing a new unity in  

the Body of Christ. 

P.g.a. tidsbrist så översätter jag inte ovan citat... men den som inte kan engelska kan i alla fall se alla rödmarkerade 

namn och rörelser (movements) som Kjell Sjöberg helhjärtat räknade upp och bejakade som viktiga led i den kristna 

historian...  

DET ÄR UTAN ATT TVEKA GLASKLART ATT KJELL SJÖBERG BEJAKADE OCH VAR FULLT INVOLVERAD I DETTA SJÄLV!  

Och ska jag ”bedöma” utifrån boken, så ansåg han sig nog själv vara en av dessa självutnämnda profeter & apostlar... 

och promotade även läran utifrån 7 Bergen / Samhällspelarna...  

På sidan 94 & 95 står det:     
 We are still going on with the process of putting the world under our feet. Our bodies are the temple of the Holy Spirit, and we carry  

 the glory of God in our bodies. Prayer is not merely words; it is bringing the presence of God into places where his presence has not  

 been before. The Lord spoke to me through a prophetic message: ‘I am sending you to the darkest places on earth, to places where  

 the angels do not want to go, so that you can bring my glory into those places’. To walk in faith that we carry with us the glory of  

 God gives us the motivation for prayer journeys, prayer walks and Jesus marches. We capture ground for the Kingdom of God, and  

 there is liberation and transformation wherever we go.  

  Vi håller fortfarande på med processen att lägga världen under våra fötter. Våra kroppar är templet åt den Helige  

  Ande, och vi bär Guds härlighet i våra kroppar. Bön är inte bara ord; det är att föra Guds närvaro till platser där  

  hans närvaro inte har varit förut. Herren talade till mig genom ett profetiskt budskap: ’Jag sänder dig till de  

  mörkaste platserna på jorden, till platser där änglarna inte vill gå, så att du kan ta med min härlighet till de 

  platserna’. Att vandra i tro att vi bär med oss Guds härlighet ger oss motivation för böneresor, bönepromenader  

  och Jesusmarscher. Vi erövrar grund för Guds rike, och det finns befrielse och förvandling (transformation)  

  varhelst vi går. 

 Jag kan frimodigt säga att detta var inte ett ”profetiskt budskap” från Gud! 

 Det är väl känt att Gud bl.a. är ”allvetande, allsmäktig och allestädesnärvande” – det finns INGEN plats på denna 

 jord där Han inte har varit eller är... och att säga att Hans änglar inte skulle vilja gå någonstans – som om Kjell 

 skulle vara modigare och lydigare än dem... NEJ, detta är inte ens Bibliskt – det var inte Herren som talade!!! 

http://en.wikipedia.org/wiki/God - omniscience (infinite knowledge), omnipotence (unlimited power), omnipresence (present everywhere) 

                allvetande (oändlig kunskap), allsmäktig (obegränsad makt), allestädesnärvarande (närvarande överallt) 

Nedan återges ett antal citat ur boken… och ger några kommentarer i rött som jag bara inte kan låta bli att ge! 

På sidan 96: 
 I learn from the example of Jeremiah and of Joel that natural and environmental disasters are my concern:  

 I need to seek the Lord to know the reason for them. 

  Jag lär från exemplen av Jeremia och Joel att natur- och miljökatastrofer är min angelägenhet:  

  Jag behöver söka Herren för att veta orsaken till dem. 

På sidan 112 kan man läsa:  
 Abraham never took possession of any of the land personally; he wandered about in the land and took possession of it by faith.  

 We follow in the footsteps of Abraham, and walk in faith, when we go on prayer walks, Jesus marches or prayer journeys, 

 all different expressions for taking the land in a journey of faith.  

  Abraham tog aldrig besittning av någon mark personligen; han vandrade omkring i landet och tog besittning av den 

  i tro. Vi följer i Abrahams fotspår och vandrar i tro, när vi går på bönepromenader, Jesusmarscher eller böneresor, 

  alla olika uttryck för att inta landet i en trosresa. 

http://en.wikipedia.org/wiki/God
http://en.wikipedia.org/wiki/Omniscience
http://en.wikipedia.org/wiki/Omnipotence
http://en.wikipedia.org/wiki/Omnipresence


På sidorna 142 – 145, 148:   
 When God is grieved, he needs to be comforted just as much as we do.  … and he needs someone who understands how to comfort him. 

 - - -  In a prayer meeting, it took us an hour before we could overcome our own feelings and identify ourselves with the Father’s grief and 

 pain. There was one man who prayed a prayer asking that we might comfort God. As he prayed, I saw in a vision the intercessor, sitting as 

 a child on his father’s knee. He stretched his hand up to his father’s face and stroke his cheek lovingly to comfort him. Those people of 

 God who can feel just as God feels are the ones that find favour with God. - - -  One of the highest forms of prayer in a time of evil is to 

 have the Father as a starting-point. What do you feel about this situation, Lord? How do you react, you whose eyes are too holy to see 

 what you are seeing now? What can I do so that you can be comforted?       

 - - - To comfort him we must provide a young, holy, dedicated generation that will live all-out for the Lord. 

 - - -  If God can be comforted at the point where the grief was caused, then he will decide to send Jesus back to earth. 

 - - - If we want to hasten the coming of Jesus, and the Father’s decision to send Jesus back to the earth, then we need to pray for the 

 coming of that new, young, holy generation, more totally surrendered to Jesus than any earlier generation. Pray for that: a young 

 generation who want to live wholly for the Lord. 

 - - - An intercessor has a desire for the Father to come so close that he by his prayers can influence the Father’s decision. If you want to,  

 you can pray that God will be comforted by a young, holy, dedicated generation whose highest wish is to serve and obey him. 

 - - - The harvest in the End Time consists of the younger generation. 

  När Gud är bedrövad, så behöver han bli tröstad precis lika mycket som vi. ... och han behöver någon som förstår hur 

  man tröstar honom. - - - I ett bönemöte, så tog det oss en timme innan vi kunde övervinna våra egna känslor och 

   identifiera oss med Faderns sorg och smärta. Det fanns en man som bad en bön och frågade om vi skulle kunna trösta 

  Gud. När han bad, så såg jag i en syn förebedjaren sitta som ett barn i sin faders knä. Han sträckte upp handen till sin 

  faders ansikte och smekte kinden kärleksfullt för att trösta honom. Dessa Guds folk som kan känna precis som Gud 

  känner är de som finner nåd hos Gud. - - - En av de högsta formerna av bön i en tid av ondska är att ha Fadern som 

  utgångspunkt. Hur känner du över den här situationen, Herre? Hur reagerar du, du vars ögon är för helig för att se  

  vad du ser nu? Vad kan jag göra så att du kan bli tröstade? 

  - - - För att trösta honom så vi måste förse med en ung, helig, dedikerad generation som kommer att leva fullständigt  

  för Herren. 

  - - - Om Gud kan tröstas till den punkt där sorgen orsakades, då han kommer att besluta att sända Jesus tillbaka  

  till jorden. 

  - - - Om vi vill påskynda Jesu tillkommelse och Faderns beslut att sända Jesus tillbaka till jorden, då måste vi be för  

  tillkommelsen av den nya, unga, heliga generationen, mer helt överlåtna till Jesus än någon tidigare generationen.  

  Be för detta: en ung generation som vill leva helt för Herren. 

  - - - En förebedjare har en längtan efter om Fadern att komma så nära så att han genom sina böner kan påverka 

  Faderns beslut. Om du vill, så kan du be att Gud ska bli tröstad av en ung, helig, dedikerad generation vars högsta 

  önskan är att tjäna och lyda honom. 

  - - - Skörden i Ändetiden består av den yngre generationen. 

 Jag skulle bra gärna vilja se Bibelverser till ovan påståenden...!??!  

 Wow...  

 DÅ är vi ju ’gudar’ om vi kan ”känna så som Gud gör”!  

 Den som läser Guds Ord VET vad Herren anser om ondska... Varför måste man ”förandliga” allting! 

 Inte undra på att NARianerna har en massa Bibelskolor för ungdomar om de tror så här!!! 

 

Sidan 168:  
 A further step in the restoration process is that the spiritual ministries burst out of their isolation within church buildings and 

  reach out into all sections of the community: into business life, the offices, and all parts of the life of the community. 

 - - - 

  …community prophet… Temple prophets… We in modern times have had church prophets, but the restoration is going to bring in 

 community prophets and business prophets, so that we shall have the five spiritual ministries in action within all sections of the 

 community. When this happens, we shall have broken the Church’s isolation.  
  Ett ytterligare steg i återställningsprocessen är att de andliga ministerierna/tjänsterna brister ut ur sin isolering  

  inom kyrkobyggnader och når ut i alla delar av samhället: i affärslivet, kontoren, och alla delar av samhället. 

  - - - 

  ... samhällsprofet... Tempelprofeter... I modern tid har vi haft kyrkoprofeter, men återställningen kommer att  

  ta in samhällsprofeter och affärsprofeter, så att vi ska ha de fem andliga ministerierna/tjänsterna verkande  

  inom alla delar av samhället. När detta händer, så har vi ha brutit Kyrkans isolering.  

 Detta låter som 7 Bergens ”samhällspelare”... kan inte bli tydligare! 

 

 



Sidan 169: 
 Later in my life, I worked in laying the foundations of national prayer movements, which is just as much an apostolic ministry as 

 planting churches. As we seek the Kingdom of God on the world of education or of business, we need the apostolic ministry in order 

 to lay a proper foundation, so that others may build on it. 

 … The Full Gospel of Businessmen’s Fellowship International (‘FGB’) was started by Demos Shakarian in order to restore the evangelistic 

 ministry in the world of business. Through this movement, businessmen acquired a forum in which they could witness for Christ to their 

 colleagues. 

 … The International Christian Chamber of Commerce (‘ICCC’) takes businessmen on stage further on. They seek the Kingdom of God in  

 the world of business enterprises, and their aim is to see not only the ministry of the evangelist, but all five of the spiritual ministries 

 mentioned in Ephesians 4:11, established in the commercial world. 

  Senare i mitt liv har jag arbetat med att lägga grunden till nationella bönerörelser, vilket är lika mycket ett 

  apostoliskt ämbete/ministry som plantering av kyrkor. När vi söker Guds Rike i utbildningsvärlden eller  

  näringslivet/affärslivet, så behöver vi det apostoliska ämbetet/ministryn för att lägga en ordentlig grund, så att 

  andra kan bygga vidare på det. 

   ... The Full Gospel of Businessmen’s Fellowship International  ('FGB') startades av Demos Shakarian för att återställa 

  evangelisttjänsten /ministryn i näringslivet/affärslivet. Genom denna rörelse, förvärvade affärsmän ett forum där de 

  kunde vittna om Kristus till sina kollegor.   Kan man inte vittna utan forum?!??! 

   ... The International Christian Chamber of Commerce (= Internationella Kristna Handelskammaren ("ICCC ') tar 

  affärsmän på scenen längre fram. De söker Guds Rike i affärsföretagsvärlden, och deras mål är att inte bara se 

  evangelisttjänsten /ministryn, utan alla fem av de andliga tjänsterna som nämns i Efesierbrevet 4:11, etablerade i den 

  kommersiella världen. 

 Inget snack om saken... Kjell Sjöberg trodde verkligen på det han skrev! 

 Och här skriver han själv att han arbetat med att lägga ”grunden” för dessa nationella bönerörelser...  

 Som han själv beskriver det här ovan, så la han alltså denna grund utifrån ett ”apostoliskt ämbete/minsitry” 

 

The Full Gospel of Businessmen’s Fellowship International  ('FGB') har i sin tur en konferens i juli... 

 

http://www.fgbmfi.se/viewNavMenu.do?menuID=30   (kopierat 25/4, 2015) 

 

De anordnar en egen konferens i juli: 

 ”Transforming Nations” 

  ”Transformera/Förvandla Nationer” 

 

 

      och de länkar bl.a. till Jesusmanifestationen... 

 

Hm... antingen är detta också en gammal annons, eller så har de fel årtal...?! 

 

Vi fortsätter – sidorna 171 - 172:  
 The five ministries: apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, work best when they work together as a team. 

 - - - 

 I have had the privilege of following what happens when businessmen have discovered that they need the help of intercessors in 

 order to serve the Lord in their business life. … anyone with a spiritual ministry is dependent on having intercessors praying for 

 him. … They become completely dependent on God and on the help and leading of the Holy Sprit throughout the working day,  

 and to be able to move forwards they need to have a word from God. For this reason, they need to have the support of intercessors:  

 for their protection, and so as to be able to reach the right decisions, and so as to overcome all the obstacles that stand in the way of  

 the accomplishment of God’s will. It is where this co-operation between intercessors and businessmen is in working order, that we  

 see people whose spiritual ministries grow and become fruitful.  

  De fem ministerierna/tjänsterna: apostlar, profeter, evangelister, herdar/pastorer och lärare, fungerar bäst när de 

  arbetar tillsammans som ett team.  

  - - -  

http://www.fgbmfi.se/viewNavMenu.do?menuID=30


  Jag har haft förmånen att följa vad som händer när affärsmän har upptäckt att de behöver hjälp av förebedjare för 

  att tjäna Herren i sitt affärsliv. ... vem som helst med en andlig tjänst är beroende av att ha förebedjare som ber för 

  honom. ... De blir helt beroende av Gud och på hjälpen och ledningen av den Helige Ande genom hela arbetsdagen,  

  och för att kunna gå framåt så behöver de få ett ord från Gud. För denna orsak behöver de få stöd av förebedjare: 

  för deras skydd, och för att kunna nå de rätta besluten, och för att övervinna alla hinder som står i vägen för 

  förverkligandet av Guds vilja. Det är när detta samarbete mellan förebedjare och affärsmän fungerar, som vi ser 

  människor vars andliga ministerier/tjänster växer och bli fruktbar. 

 Man kan alltså inte vara en framgångsrik affärsman/kvinna om man inte har stöd av en  förebedjare...!?  

 Låter som ”elitism”... upphöjande av förebedjare att vara på en ”högre nivå” än kristna affärsmän/kvinnor... 
 - - -   

 ... but that a day would come when the Lord would gather the intercessors from all the various nations and denominations, joining 

 one prayer army with another until a force was assembled for a single mighty prayer battle. Praying people would be united in prayer 

 for the whole world, and this would lead to a great victory in preparation for the coming of Jesus. In our own time, an international 

 prayer network of this kind is now taking shape. During the last few years there have been a number of such concentrated international 

 prayer assaults, for example, intercession for the Muslim world during the Muslim’s fasting month of Ramadan.  

  ... men att en dag skulle komma när Herren skulle samla förebedjare från alla olika nationer och samfund, förena en 

  bönearmé med en annan tills en kraft var samlad för en enda mäktig bönestrid. Bedjande människor skulle bli 

  förenade i bön för hela världen, och detta skulle leda till en stor seger i förberedelse för Jesu återkomst. I vår egen tid, 

  tar nu ett internationellt bönenätverk form av denna sort. Under de senaste åren har det förekommit ett antal sådana 

  koncentrerade internationella böneattacker, till exempel, förbön för den Muslimska världen under den Muslimska  

  fastemånaden Ramadan. 

 Jag vill inte låta sarkastisk... men typ 18 år senare = alltså idag ... så verkar det som om deras böner gett motsatt 

 verkan... för dessa ”koncentrerade internationella böneattacker” borde väl gett någon frukt... men som jag ser 

 det så är ”frukten” att den muslimska världen ökar och sprids alltmer... även till Sverige...  

Sidan 175: 
 I believe in a house of prayer for all nations, with Jerusalem as its centre. Therefore, in working with an international prayer team as a 

 global intercessor, I have for many years felt it important to keep in touch with the intercessors in Jerusalem and in Israel. Informing a 

 team of intercessors from various nations, I am concerned that there should always be a representative of the Messianic Jews. I believe 

 that this releases a power and an authority that comes with believing Jews being once more together with us in the body of Christ.  

  Jag tror på ett bönehus för alla nationer, med Jerusalem som dess centrum. Därför, i arbetet med ett internationellt 

  böneteam som en global förebedjare, så har jag under många år känt det viktigt att hålla kontakten med förebedjarna 

  i Jerusalem och i Israel. Då jag informerar ett team av förebedjare från olika nationer, så är jag angelägen om att det 

  alltid ska finnas en representant för de Messianska Judarna. Jag tror att detta frigör en makt och en myndighet som 

  kommer med att troende Judar ännu en gång är tillsammans med oss i Kristi kropp. 

 

Under kapitlet Restoration of the Nazirite vow – total dedication   Återupprättandet av Nasiritlöftet – total hängivelse  på sidan 179: 
 In evil times, God needs instruments who will live under a voluntary discipline of remaining completely at his disposal. 

  I onda tider, behöver Gud instrument som lever i en frivillig disciplin av att förbli helt till hans förfogande. 

Sidan 185: 
 For about twenty years I have been involved in intercession for cities and nations. It has often been in connection with a number of 

 churches in a locality coming together, so that there has been preparation for our praying: the city’s origins and history have been  

 studies. I have travelled with international prayer teams to mission lands, and to places in the Middle East; we have visited the ruins  

 of Babylon, Nineveh and Ur, towns that Nimrod build; and the ruined temple cities and Pyramids of Egypt.  

  Under cirka tjugo år har jag varit involverad i förbön för städer och nationer. Det har ofta varit i samband med att  

= ekumenik! ett antal kyrkor i en tätort kommer samman, så att det har varit en förberedelse för vår bön: stadens ursprung och 

  historia har studerats. Jag har rest med internationella böneteam till missionsländer, och till platser i Mellanöstern;  

  vi har besökt Babylons ruiner, Nineve och Ur, städer som Nimrod byggde; och de förstörda tempelstäderna och 

  pyramiderna i Egypten. 

 Detta med att kyrkor kommer samman och studerar stadens ursprung och historia för att be för staden är 

 hämtat från George Otis Jr och hans Transformation filmer!  

 Tänk vilken onödig tid och felaktig fokus detta leder till...  

 Tänk om de istället kom samman för att studera Bibeln och anpassa sig till Sanningen som finns där! 

 

Sidorna 187 - 188: 
 In order that we may have faith to pray for the restoration of society, we must study the third Fall of man and the influence of the Fall  

 on society. We shall see that the Fall has created certain patterns or models of decay and ruin that are still apparent in our modern 



 society. Through understanding the direction in which the Fall has led society, we shall be able to discern the vision for society when it  

 is restored. 

 … Babylon follows us until the End Time; before the society of the Kingdom of God can be restored on earth, Babylon the great must 

 collapse.  
  För att vi ska kunna ha tro för att be för återupprättandet av samhället, så måste vi studera det tredje Syndafallet av 

  människan och påverkan av Syndafallet i samhället. Vi skall se att Syndafallet har skapat vissa mönster eller modeller av 

  förfall och undergång som fortfarande är tydliga i vårt moderna samhälle. Genom att förstå i vilken riktning Syndafallet 

  har lett samhället, så ska vi kunna urskilja visionen för samhället när det är återställt. 

  ... Babylon följer oss till Ändetiden; innan Guds Rikes samhälle kan återställas på jorden, så måste det stora Babylon 

  kollapsa. 

 Jag kan i alla fall inte läsa om detta i Bibeln! Visst har ”Babylon mentaliteten” fortfarande en påverkan i vårt 

 samhälle – det är antingen Guds Väg eller Babylons (människans) väg... 

 MEN Gud sänder Sin Son Jesus Kristus NÄR Han vill – när tiden är inne!  

 Inte för att några elit-förebedjare inom ICA & NAR-nätverk ber och strider i andevärlden emot gudar och fästen! 

Sidan 193: 
 During the New Year holiday in 1986, Steve Lightle and I led a prayer team to Moscow.  

 One of our tasks was to pray inside the Lenin mausoleum.  
  Under nyårshelgen 1986, så ledde Steve Lightle och jag ett böneteam till Moskva.  

  En av våra uppgifter var att be inne i Leninmausoleet. 

 Vem, kan man fråga, gav dem denna uppgift – att flyga till Moskva för att bl.a. be inne i Leninmausoleet?!?!!?? 

 Hm... tidigare kunde vi läsa ”Bön är inte bara ord; det är att föra Guds närvaro till platser där hans närvaro inte 

 har varit förut”... Så då räcker det att be – man måste inte vara på platsen... hur ska han ha det??!! 

 

 Jag vet inte men jag fick bara en impuls att Googla ”steve lightle prophet” och hittade denna bok: 
 

https://books.google.se/books?id=s4c-j7zDBPMC&pg=PA122&lpg=PA122&dq=steve+lightle+and+kjell+sjoberg&source=bl&ots=vXODJEilsu&sig=Y190rH-

tOlgI5WzfmlCqDdBT0KY&hl=sv&sa=X&ei=KmA9VdSEK8engwSrgIHYBA&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=steve%20lightle%20and%20kjell%20sjoberg&f=false  

 

The Coming Israel Awakening: Gazing into the Future of the Jewish People and the Church  
 Det Kommande Israeluppvaknandet: Att Skåda in i Framtiden för det judiska Folket och Kyrkan 
 

Av James W. Goll      = NARian! 

       Från 2001, 2009:  

          Sidan 121: 
  

   

 

 

   

  Internationella förböns rörelseledare Kjell Sjöberg, Johannes Facius, Steve Lightle och Gustav Scheller,  

  som bar på en föregångare smörjelse över sina liv, samlade till en bönekonferens i Jerusalem.  

  Deltagarna bad för Israel och frisläppandet av Sovjetiska Judar. Under sammankomsten, avskilde  

  den Helige Ande Lightle, Facius och två andra förebedjare för ett böneuppdrag till Sovjetunionen. 

 Intressant att även hitta en ”endorsement” (ett godkännande) av Lars Enarson – på sidan  

 sid 2 tillsammans med NARianerna Ché Ahn och Mike Bickle... visserligen från 2001, 2009,  

 men ändå... 

 

 

  

 "Jag gläds över böneinitiativet som presenteras i denna bok! Må Gud ge den vingar.  
 Israel födde Kyrkan under det första århundradet; det är Kyrkans kall att ge födelse  

 till Israel i de sista dagarna." 

Förord av Sid Roth! 

= New Agaren och 

ockultisten med ett 

eget TV-program... 

”It's Supernatural!” 

https://books.google.se/books?id=s4c-j7zDBPMC&pg=PA122&lpg=PA122&dq=steve+lightle+and+kjell+sjoberg&source=bl&ots=vXODJEilsu&sig=Y190rH-tOlgI5WzfmlCqDdBT0KY&hl=sv&sa=X&ei=KmA9VdSEK8engwSrgIHYBA&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=steve%20lightle%20and%20kjell%20sjoberg&f=false
https://books.google.se/books?id=s4c-j7zDBPMC&pg=PA122&lpg=PA122&dq=steve+lightle+and+kjell+sjoberg&source=bl&ots=vXODJEilsu&sig=Y190rH-tOlgI5WzfmlCqDdBT0KY&hl=sv&sa=X&ei=KmA9VdSEK8engwSrgIHYBA&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=steve%20lightle%20and%20kjell%20sjoberg&f=false


Sidan 193: 
 Satan has a plan for keeping the earth occupied. That plan will be completely exposed and frustrated by the army of the Lamb during the 

 prayer warfare that will be carried out in the End Time before Jesus comes. We shall be praying for a much greater understanding of the 

 enemy’s strategy and the structure of evil, so that we can strike down and annihilate these structures.  

  Satan har en plan för att hålla jorden ockuperad. Denna plan kommer att bli helt avslöjad och omintetgjord av Lammets 

  armé under bönekrigföringen som kommer att genomföras i Ändetiden innan Jesus kommer. Vi ska be för en mycket 

  större förståelse för fiendens strategi och den onda strukturen, så att vi kan slå sig ner och förinta dessa strukturer. 

 Det verkar som Kjell Sjöberg trodde att han skulle få vara med i denna bönekrigföringen i Ändetiden,  

 eftersom han skrev ”vi”... 

Sidan 198: 
 When we pray for the freeing of a town or community, we need to have a deeper understanding of what  

 they are to be freed from. In Babylon we looked for the roots of the city-building that still continues. 

  När vi ber för befrielsen av en stad eller samhälle, så måste vi ha en djupare förståelse för vad 

  de ska befrias från. I Babylon såg vi efter rötterna i stadsbyggnaden som fortfarande fortsätter. 

 Gud befriar inte städer – Han befriar (= frälser) individer!  

 Om många individer i en stad befrias = blir frälsta så påverkar det naturligtvis staden till det bättre!   

 

På sidan 201 nämner han om en videopresentation av David Tidy...  

 

http://prayerwarriorsintl.blogspot.se/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Tidy 

Koordinator 

Prayer Warriors 

International                                                                   

                                  (=  Internationella Bönekrigare) 

 

Denne David Tidy, som Kjell Sjöberg hänvisar till i sin bok ”Restoration – A Direction for Prayer”  

håller fortfarande på med ”Andlig Kartläggning” och ”Andlig Krigföring”!! 

http://prayerwarriorsintl.blogspot.se/p/our-vision-beliefs.html - Our Vision and Beliefs        Vår vision och Trosövertygelse 

 We especially focus on : Vi fokuserar särskilt på: 
 

 • The Biblical view of Israel • Den Bibliska synen på Israel 

 • Freemasonry  • Frimureriet 

 • Spiritual Warfare • Andlig Krigföring 

 • Spiritual Mapping • Andlig Kartläggning 

 • The power of Holiness • Kraften i Helighet 

 

 

http://prayerwarriorsintl.blogspot.se/
http://prayerwarriorsintl.blogspot.se/p/our-vision-beliefs.html
http://prayerwarriorsintl.blogspot.com/p/israel.html
http://prayerwarriorsintl.blogspot.com/p/freemasonry.html
http://prayerwarriorsintl.blogspot.com/p/spiritual-warfare.html
http://prayerwarriorsintl.blogspot.com/p/spiritual-mapping.html
http://prayerwarriorsintl.blogspot.com/p/holiness.html


På sidan 210 citeras Victor Lorenzo... där fotnoten visar att citatet hämtats från C. Peter Wagners bok! 
 Sidan 223: 
 8. Victor Lorenzo, ’Evangelizing a city dedicated to darkness’, Chapter 7 of Breaking Strongholds in Your City,  

 ed. C. Peter Wagner, Monarch Publications, Turnbridge Wells, England, 1993, p. 183. 

  8. Victor Lorenzo, "Evangelisera en stad som är tillägnad mörker", Kapitel 7 i Breaking Strongholds in Your City, (= Att  

  Bryta Fästen i Din Stad) redigerad av C. Peter Wagner, Monarch Publica, Tunbridge Wells, England, 1993, s. 183. 

Sid 218-219: 
 The goal of restoration is a society preparing to welcome Jesus back as king over all the earth. 

 - - -  We are working now to make our community ready to welcome Jesus when he comes back. In more and more towns an annual 

 march for Jesus is being held; they are taking place in moste of the world’s capitals. 

  Målet med återupprättandet är ett samhälle som förbereder sig att välkomna Jesus tillbaka som kung över hela jorden. 

  - - - Vi arbetar nu för att göra vårt samhälle redo att välkomna Jesus när han kommer tillbaka. I fler och fler städer  

  hålls en årlig marsch för Jesus; de äger rum i de flesta av världens huvudstäder. 

 Hm... kanske därför som Stanley Sjöberg startade ”Jesusmarschen” – Jesusmanifestationen... påverkad av  

 sin bror Kjell... Jesusmanifestationen hålls årligen (i år uppmuntras städer att göra det runt om i landet) och 

 man marscherar genom gatorna...  Låter som en ”Jesusmarsch” i mina öron!  

 Men det är inte så (genom att anordna olika Jesusmarscher) vi ska förbereda oss för Jesu återkomst! 
 - - - A town or city must either prepare itself to welcome Jesus or, if it does not, then it is preparing to welcome Antichrist. 

  - - - En stad eller ort måste antingen förbereda sig för att välkomna Jesus eller, om det inte gör det, då förbereder den 

  sig för att välkomna Antikrist. 

 Individer! Det är individer – inte städer – som ska förbereda sig... att möta Jesus som frälsta eller ofrälsta! 

 Uppdraget för oss frälsta är att söka vinna fler till Kristus och att inte bli förledda, samt varna andra... 
 - - - George Otis Jr has been working for three years on the task of spiritual mapping of the countries where unreached people lives. 

  - - - George Otis Jr har arbetat i tre år på uppdraget av andlig kartläggning av de länder där onådda folk bor. 

 George Otis Jr... “Transformation”-filmerna – se tidigare nyhetsbrev om NAR… 

Sid 221: 
 God’s plan for Stockholm is that the song of praise to Jesus should be heard in the streets, in the squares and in the centre.  

  … but we want to see the Jesus marches increasing in numbers from year to year until the return of Jesus. We want Jesus  

 marches instead of carnivals. Jesus is worthy of festivals in his honour in the same format as the Water Festivals. 

  Guds plan för Stockholm är att lovsång till Jesus borde höras på gatorna, på torgen och i centrum. 

  ... men vi vill se Jesusmarscher ökar i antal från år till år, tills Jesu återkomst. Vi vill ha Jesusmarscher  

  istället för karnevaler. Jesus är värd festivaler i hans ära i samma format som Vattenfestivaler. 

 Guds plan för Stockholm... hm... det är väl att Stockholmare ska bli frälsta... att frälsta själar ska öka i antal från  

 år till år först och främst... eller? 

 Festivaler i hans ära… Bibelvers tack?!   Detta låter mer katolskt än Bibliskt! 

  

De som lyssnat till Trosrörelseundervisning vet att det är mycket prat om ”Eliatjänsten”...  

På sidorna 122 - 123 får vi Kjell Sjöbergs förklaring vad detta VERKLIGEN innebär: 
 The Elijah ministry is to turn our hearts to one another within families, so that a deep communication, without words, can be 

 restored, so that the blessing can continue to flow to the next generation. - - - The Elijah ministry is also to save the land from being 

 cursed. - - -  To have an Elijah ministry means understanding that if I can set right that which causes God’s wrath over families, then 

 the land can be saved from the curse. - - - It needs the spirit and power of Elijah to bring this about. Family reawakening and reuniting 

 of families are signs of readiness for the coming of Jesus. John the Baptist was given an Elijah task in preparing the way for the first 

 coming of Jesus; our task in preparing for his second coming is of the same nature.  

   Eliatjänsten är att vända våra hjärtan till varandra inom familjerna, så att en djup kommunikation, utan ord, kan 

  återställas, så att välsignelsen kan fortsätta att flöda till nästa generation. - - - Eliatjänsten är också att rädda landet 

  från att bli förbannat. - - - Att ha en Eliatjänst innebär att förstå att om jag kan ställa till rätta det som orsakar Guds 

  vrede över familjer, då kan landet räddas från förbannelsen. - - - Det behövs Elias ande och kraft för att åstadkomma 

  detta. Familje-återuppvaknande och familjeåterföreningar är tecken på beredskap för Jesu ankomst. Johannes Döparen 

  fick en Eliauppgift att förbereda vägen för den första ankomsten av Jesus; vår uppgift att förbereda för hans andra 

  ankomst är av samma natur. 

 Jag suckar djuuuupt... här upphöjs en ”Eliatjänst” som uppfunnits av Trosrörelsens apostlar och profeter! 

 Elia i Gamla Testamentet var en person som du och jag – han lydde Gud och vågade konfrontera felaktigheter! 

 Vi ska inte efterlikna NÅGON annan än Jesus Kristus – vi får den tjänst/uppgift som Herren kallar oss till! 

Detta är i Sverige! 



Sidan 234: 
 The church must be freed from Greek humanist domination and be restored again to find its Jewish roots. Greek thinking must be 

 defeated all over the world before the Jews, the people of revelation, can stand as the key people that God intended them to be.  

 By being a separated people and by holding fast to the revelation that God has given them, the Jews are going to be the only  

 alternative to the humanistic world order. 

  Kyrkan måste befrias från grekisk humanistisk dominans och återställas igen för att hitta sina judiska rötter. Grekiskt 

  tänkande måste besegras över hela världen innan judarna, folk uppenbarelsefolk, kan stå som nyckelpersonerna  

  som Gud avsett dem att vara. Genom att vara ett separerat folk och genom att hålla fast vid den uppenbarelse som 

  Gud har gett dem, så kommer judarna att vara det enda alternativet till den humanistiska världsordningen. 

 Jag känner i alla fall inte igen detta från min Bibelläsning... men visst stämmer det att ”grektiskt tänkande” 

 genomsyrat västvärlden... och det enda som hjälper mot detta är när en född-på-nytt, troende på Jesus Kristus,  

 läser Bibeln och på så sätt ”förnyar sitt sinne” (Romarbrevet 12:2) – personen väljer att tro & tänka som det står 

 i Skriften. OCH JESUS KRISTUS – SOM ÄR ORDET – ÄR DET ENDA ALTERNATIVET!!! 

På sidorna 236 - 237 citeras Stephen Mansfield som sysslar med “kartläggning”: 
 We might also expect a strong emphasis on books, seminars, teaching and information as solutions to spiritual problems rather than 

 prayer, Bible reading, godly counsel from spiritual authorities, fasting and worship. 

  Vi kan också förvänta oss en stark betoning på böcker, seminarier, undervisning och information som lösningar på 

  andliga problem snarare än bön, Bibelläsning, gudfruktig rådgivning från andliga auktoriteter, fasta och tillbedjan. 

 MEN… det är ju precis vad NARianerna gör själva – Kjell Sjöberg gjorde det också… de säljer sina böcker och 

 håller sina konferenser och seminarier – allt för att förmedla och sprida sina strategier... 

På sidan 238: 
 The society of humanism over sector of society 

 It is easy to see the influence of humanism within all sectors of society: schools and teachings, art and culture, the mass media,  

 politics and sociology, philosophy and theology. I will give some examples. 

  Humanismsamhället över samhällssektorer 

   Det är lätt att se humanismens påverkan inom alla samhällssektorer: skolor och undervisning, konst och kultur, 

  massmedia, politiker och sociologi, filosofi och teologi. Jag ska ge några exempel. 

 Så sant att humanismen penetrerat alla samhällsplan... 

 Men håll med om att på det sätt som han räknar upp dem påminner om 7 Bergen... 

 7 Bergen ”uppkom” 1975 (som vi kommer att se nedan) och denna bok skrevs 1995 = det är 20 år senare...

 Det är högt troligt att Kjell Sjöberg var djupt engagerad även i detta, eftersom han i sin bok både förmedlar 

 andlig krigföring & kartläggning och citerar NARianer som IDAG går i spetsen för denna 7 Bergen strategi! 

Sidan 245: 
 During our prayer warfare against Zeus and the other gods that were holding Israel and the other nations in their grip,  

 we named nation after nation until we counted 153 of them.  

  Under vår bönekrigföring mot Zeus och de andra gudarna som håller Israel och de andra nationerna i sitt grepp, 

  så nämnde vi nation efter nation tills vi räknat 153 av dem. 

 Denna sorts ”bönekrigföring” kan jag inte känna igen utifrån Bibeln! 

 Vart i Bibeln står det att vi ska be emot Zeus och andra “gudar”...??? 

 Vart tog ”proklamera Kristi Evangelium” vägen?!!? 

 

Sidorna 250 - 253:  
 The judgment of God must come on the gods of Greece, before God’s kingdom can be restored. Greek mythology has influenced the 

 whole of Western culture. It represents the fallen angels’ rebellion and invasion of our world. 

 - - - The Greek gods have world-wide ambitions, and therefore we need a global network of intercessors to defeat them. 

  Guds dom måste komma på Greklands gudar, innan Guds rike kan återupprättas. Grekisk mytologi har påverkat  

  hela den västerländska kulturen. Den representerar de fallna änglarnas rebelliskhet och invasion av vår värld. 

  - - - De grekiska gudarna har världsomfattande ambitioner, och därför behöver vi ett globalt nätverk av förebedjare 

  för att besegra dem. 

 Inte heller denna ”andliga krigsföringslära” kan jag hitta i Bibeln! 

 ”Globalt nätverk av förebedjare”… som ska be och besegra dessa grekiska “gudar”… jag suckar djupt än en gång! 

 - - - The confrontation with the Greek gods needs to be taken by intercessors on those places where future Olympic games are to be held. 

 George Otis Jr has shown how annual carnivals and festivals give the opportunity to Satan to renew his lease so that he can reign for a 



 further year. Zeus renews his lease for world domination as he receives maximum TV publicity and worship through the Games. 

  - - - Konfrontationen med de Grekiska gudarna måste tas av förebedjare på de platser där framtida Olympiska spelen 

  ska hållas. George Otis Jr har visat hur årliga karnevaler och festivaler ger möjlighet till Satan att förnya sitt kontrakt 

  så att han kan regera i ytterligare ett år. Zeus förnyar sitt kontrakt för världsherravälde när han får maximal TV 

  publicitet och tillbedjan genom Spelen. 

 Kjell förmedlar här lära från George Otis Jr – som förmedlar NARianernas andliga krigsföring och kartläggning 

 bl.a. via sina filmer “Transformation” … 

 Och än en gång så är det förebedjaren som ska konfrontera de grekiska gudarna! 
 - - - Intercessors are aware of a great responsibility for controlling the weeds on the harvest-field. The final harvest is so important that 

 it must be brought in on a harvest-field that has been cleansed, so that the harvest will not be destroyed. We have seen many harvests 

 destroyed by weeds. I believe that the intercessors will co-operate with the harvesting angels.   

 … I believe that by prayer we target the weeds and obstacles that need to be removed from the harvest-field – as a result the Lord will 

 send out the angels to carry them away. I have been very conscious when praying, of co-operating with the great angels. 

 … Jesus taught us that the harvesting angels only step in when the weeds, the children of the evil one, have reached their full growth.  

 This action also shows the co-operation between intercessors and harvesting angels who are sent to carry out the clearing of the 

 harvest-field. 

  - - - Förebedjare känner ett stort ansvar för att kontrollera ogräset på skördefältet. Den slutliga skörden är så viktigt 

  att det måste föras in på ett skördefält som har rengjorts, så att skörden inte blir förstörd. Vi har sett många skördar 

  som förstörts av ogräs. Jag tror att förebedjarna kommer att samarbeta med skördeänglarna. 

  ... Jag tror att genom bön så siktar vi in oss på ogräset och hinder som måste avlägsnas från skördefältet – som ett 

  resultat så kommer Herren att skicka ut änglarna för att bära bort dem. Jag har varit mycket medveten när jag bett, 

  att ha samarbetat med de stora änglarna. 

  ... Jesus lärde oss att skördeänglarna endast griper in när ogräset, den ondes barn, har nått sin fulla tillväxt.  

  Denna handling visar också samarbetet mellan förebedjare och skördeänglar som är utsända för att utföra röjningen 

  av skördefältet. 

 Åter igen upphöjs förebedjaren – detta är ”elitism”... 

 Och detta prat om att ”förebedjarna kommer att samarbeta med skördeänglarna”... VART står det i Bibeln!??! 

Ja och på sidan 202 skrev han om förebedjaren så här: 
 Since our cities are built in honour of Lucifer instead of Jesus, the intercessors must act accordingly so that the cities  

 may not be overthrown and wiped out when the kingdom of God is restored. 

  Eftersom våra städer är byggda för att hedra Lucifer istället för Jesus, så måste förebedjarna agera 

  därefter så att städerna inte kan störtas och utplånas när Guds rike är återställt. 

 Skrämmande, eller hur!?  Inte kan vi känna igen detta heller från Bibeln! 

 

Sidan 258: 
 About fifteen years ago I heard a prophetic message in a worship service at a church on the outskirts of Stockholm of which I was the 

 pastor: ‘I, The Lord, have chosen you to do the works that will bring my son back as King over all the earth’. No other prophecy has 

 moved me so deeply. For a week I went about as if in a dream, carried away, and seeking to know the works that should be done in 

 order to bring Jesus back to earth. This is the reason why I have been engaged in helping Russian Jews to return to Israel. When 

 Messiah comes, all the Jews will be gathered back in Israel to welcome him home. I lead prayer teams to unreached peoples and closed  

 lands in order, through prayer, to prepare the way for mission workers and new churches. Jesus will not come until the Gospel has  

 reached to every people and tribe. I pray and work for the establishment of a church in Mecca in Saudi Arabia before the coming of Jesus. 

 … The door into prophetic intercession is praying for the coming of Jesus. 

 … When we pray for the kingdom, we are praying for the coming of the King. 

  Omkring femton år sedan hörde jag ett profetiskt budskap i en gudstjänst i en kyrka i utkanten av Stockholm som jag 

  var pastorn: 'Jag, Herren, har valt dig att göra de verk som kommer att föra min son tillbaka som kung över hela 

  jorden’. Ingen annan profetia har berört mig så djupt. I en vecka gick jag omkring som i en dröm, medtagen och 

  sökte att veta de verk som behövde göras för att få Jesus tillbaka till jorden. Detta är anledningen till att jag har 

  varit engagerade i att hjälpa Ryska Judar att återvända till Israel. När Messias kommer, så kommer alla judar att bli 

  samlade tillbaka i Israel för att välkomna honom hem. Jag leder böneteam till onådda folk och stängda länder för att, 

  genom bön, bereda vägen för missionsarbetare och nya kyrkor. Jesus kommer inte förrän evangeliet har nått till varje 

  folk och stam. Jag ber och arbetar för att upprätta en kyrka i Mecka i Saudiarabien före Jesu återkomst. 

  ... Dörren till profetisk förbön är att be för Jesu återkomst. 

  ... När vi ber för riket, så ber vi för Kungens återkomst.  

 Jag vill inte låta sarkastisk... men av någon anledning måste Gud ha ändrat sig... eller...?!!?  

 För Jesus har inte kommit tillbaka efter alla verk och krigsböner som Kjell Sjöberg utfört!  Kjell dog 1997… 



 Det är 18 år sedan!!! Efter alla böneresor och krigföringsstrategier som han och hans internationella 

 bönerörelse med förebedjare har utfört genom åren... så väntar vi ännu på Herrens återkomst! 

Sidan 258: 
 The true prayer for the coming of Jesus is born out of the deepest love in the heart of the bride, longing to be able to stand face  

 to face with her bridegroom. ‘I love you with the most fervent love; come soon, so that I may be near you. Is there anything that  

 you want me to do in order to hasten your coming?’  

  Den sanna bönen för Jesu tillkommelse föds ur den djupaste kärlek i hjärtat av bruden, som längtar efter att  

  kunna stå ansikte mot ansikte med sin brudgum. ’Jag älskar dig med den mest brinnande kärlek; kom snart, så  

  att jag kan vara nära dig. Finns det något som du vill att jag ska göra för att påskynda din tillkommelse?"  

 Hm... Jesus sa själv om sin tillkommelse:  
  Matthew 24:36   

  36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. King James Version 

  36. Men om den dagen och den stunden vet ingen, inte ens himlens änglar, utan bara min Fader. 

               Reformationsbibeln (2 uppl 4 mars 2015) 

 KONSTIGT ATT EN SÅDAN ”ANDLIG” BÖNELEDARE INTE VERKADE KUNNA SIN BIBEL BÄTTRE!!! 

 Han verkade förblindad av villoläror och helt upptagen i vad man själv kan göra... istället för att förtrösta på att Herren  

 gör det.  Tragiskt, faktiskt! 

 Vad vi ska göra till dess Herren kommer åter är att proklamera Kristi Evangelium – till mångas frälsning!  

 Den Sanna bönen som är värd att be – i Ande & i Sanning – ger oss kraft att stå för Sanningen när världen hånar oss...   

 

Fortsättning sidorna 259 & 260: 
 Once when I was leading a Communion celebration during the Feast of Tabernacles in Jerusalem under the auspices of the  

 International Christian Embassy. I asked all who would be taking part to come dressed as bride and bridegroom to the  

 Lord’s supper, the women in white and the men in black. I said to the four or five thousand Christians from all over the world, in 

 preparation, that we would have a dress-rehearsal for the marriage supper of the Lamb: ‘Come dressed in white, with a bridal bouquet  

 in your hand.’ We are together the bride of Jesus, and the bride has made herself ready. Jesus is coming soon, and the marriage of the 

 Lamb is approaching. Jeremiah prophesied: ‘there will be heard once more the sounds of joy and gladness, the voices of bride and 

 bridegroom.’ (Jeremiah 33:11) 

 Preparing for the coming of Jesus is to prepare yourself for a marriage feast. 

 Och så kommer han här in på att beskriva en “dream-vision” om Jesu tillkommelse till Olivberget... som är så konstig... och slutar med: 

 He (= Jesus) made a sign with his hand and said: ’Now I must meet the bankers and financial people in Jerusalem.’ The key people of the 

 financial world were called together into a conference hall. I watched him go up to the podium in a hall filled with economic experts. He 

 began his speech by saying: ‘Now I want to explain how my economic programme and the constitution of my kingdom are built on the 

 teaching of God’s word about the year of jubilee. I want to explain to you bankers and finance people how the economy of the jubilee 

 year is going to influence your work in my kingdom.’ Then the door was closed, and I could follow no more of what went on in the 

 conference hall.  

  En gång när jag ledde ett Nattvardsfirande under Lövhyddohögtiden i Jerusalem under beskydd av Internationella 

  Kristna Ambassaden. Jag bad alla som skulle delta att komma klädda som brud och brudgum till Herrens måltid, 

  kvinnorna i vitt och män i svart. Jag sa till de fyra eller fem tusen kristna från hela världen, som en förberedelse, att 

  vi skulle ha en generalrepetition för Lammets bröllopsmåltid. ’Kom klädd i vitt, med en brudbukett i handen.’ Vi är 

  tillsammans Jesu brud, och bruden har gjort sig redo. Jesus kommer snart, och Lammets bröllop närmar sig. Jeremia 

  profeterade: " man åter höra rop av fröjd och rop av glädje, rop för brudgum och rop för brud " (Jeremia 33: 11)

  Förberedelser inför Jesu tillkommelse är att förbereda sig själv för en bröllopsfest. 

  “Kjells ”dream-vision” (drömvision) om Jesu tillkommelse till Olivberget... som är så konstig... och slutar med: 

  Han (= Jesus) gjorde ett tecken med handen och sade: ’Nu måste jag träffa bankirerna och finansmänniskorna i 

  Jerusalem.’ Nyckelpersonerna i den finansiella världen kallades samman till en konferenssal. Jag såg honom gå upp  

  på podiet i en sal fylld med ekonomiska experter. Han började sitt tal med att säga: ’Nu vill jag förklara hur mitt 

  ekonomiska program och konstitutionen av mitt rike bygger på undervisning i Guds ord om jubelåret. Jag vill förklara  

  för er bankirer och finansmänniskor hur ekonomin i jubileumsåret kommer att påverka er arbete i mitt rike.’  

  Därefter stängdes dörren, och jag kunde inte följa mer om vad som pågick i konferenssalen. 

 Ja, det låter i alla fall inte som hämtat ur Bibeln! 

 VART i Bibeln står det att vi ska förbereda oss i bröllopskläder med en generalrepetition för Lammets bröllops-

 måltid?!?  Hm... om man gör ”profetiska handlingar” enligt NAR så kanske man kan få detta att verka OK... 
  

Sidan 261: 
 We do need to have our priorities right about this if we are going to be able to give him a worthy welcome. So I am not writing as a 

 passive spectator of what is happening. When the King comes, I want to be able to give him a report that we have been working for the 



 coming of his kingdom, and that we could never accept the kingdom of rebellion. We stood against it so that we could welcome as many 

 as possible into Jesus’ kingdom.  

 The hope of Jesus’ coming is, for those who are called to prepare for it, a series of events… 

 … We who are leaders will prepare the people of God for battle on the day of the Lord. 

  Vi behöver ha våra prioriteringar rätt om detta, om vi ska kunna ge honom ett värdigt välkommen. Så jag skriver inte 

  som en passiv åskådare över det som händer. När Kungen kommer, vill jag kunna ge honom en rapport att vi har 

  arbetat för hans kommande rike, och att vi aldrig kunde acceptera det rebelliska riket. Vi stod emot det så att vi kunde 

  välkomna så många som möjligt in i Jesu rike. 

  Hoppet om Jesu tillkommelse är, för dem som är kallade att förbereda för det, en serie av händelser... 

  ... Vi som är ledare kommer att förbereda Guds folk för strid på Herrens dag. 

 Vet inte Herren vilka som arbetat för Honom och vad de har gjort? Klart Han vet – Han behöver ingen ”rapport”! 

 Det är ju HAN som ska säga: “Bra gjort, du gode och trogne tjänare.”  (Matteus 25:21) 

 

Sidan 271: 
 When the Jews repent and turn to God, times of refreshing will come. Then God will send the Messiah that he has appointed for the  

 Jews, namely Jesus. He must remain in heaven until the whole stage of the restoration is completed: until Israel is ready to receive him: 

 until the church has become a mature bride who can rule at Jesus’ side, a church that has become a queen.   

  När judarna ångrar sig och vänder sig till Gud, så kommer tider av vederkvickelse. Då kommer Gud att sända 

  Messias som han har utsett för judarna, nämligen Jesus. Han måste vara kvar i himlen tills hela etappen av 

  återupprättandet är klart: tills Israel är redo att ta emot honom: tills kyrkan har blivit en mogen brud som kan  

  regera vid Jesu sida, en kyrka som har blivit en drottning. 

 Detta låter inte helt sunt...  kyrkan kommer aldrig att bli en mogen brud – bara individer som följer Jesus...  

 Var inte många kristna mogna genom historien, mer än oss? Det blir en allt tydligare uppdelning i ändens  

 tid men mognaden har alltid funnits med hos individer... 

 

Sidan 273: 
 Then the kingdom can be restored; and this kingdom that will be restored will not only consist of Israel. It will be an international 

 kingdom. By calling out a chosen company from every people and nation, who will be prepared for the kingdom and are intercessors 

 for their land, a platform will be created, so that Jesus can, from Jerusalem, assemble the nations of the world in a single kingdom.   

  Sedan kan riket återställas; och detta rike som kommer att återställas kommer inte bara att bestå av Israel. Det 

  kommer att vara ett internationellt rike. Genom att kalla ut en utvald trupp från varje folk och nation, som  

  kommer att vara förberedda för riket och som är förebedjare för deras land, så kommer en plattform att skapas,  

  så att Jesus kan, från Jerusalem, samla världens nationer i ett enda rike. 

 Jag suckar åter igen djupt... detta går inte heller att läsa om i Bibeln! 

 Vem väljer ut en “utvald trupp”… som skapar en sådan plattform…?? Jag vill påstå att detta är villfarelse!!! 

 

På sidorna 274 - 276 kommer han in på “negativ bekännelse” och kraften i “negativa ord”…  gällande Israel... (1 Kungaboken) 
 As I read about this prophet who acted out a judgment by tearing a cloak into twelve pieces , with an effect that has persisted  to this day, 

 so the faith was born that we might carry out a prophetic act as part of our praying for Israel, for the reunification and restoration of the 

 kingdom. The opportunity came when the International Christian Chamber of Commerce (ICCC) arranged a conference in Jerusalem in 

 June 1992, and I was invited to speak. I asked Christine Snelson from England if she could make a cloak of twelve pieces. She was thrilled 

 with the idea. She sewed together ten beautiful pieces of material and embroidered ‘Ephraim’ on them, then sewed together two more 

 pieces and wrote ‘Judah’ on them. Then, while we all prayed and confessed the division between Judah and Ephraim, and sought to 

 reverse the negative proclamations that encouraged the division to remain permanent, Christine sewed all the pieces together at the front 

 of the platform by the reading-desk. The result was a broad, beautiful, colourful cloak, big enough to cover a Messianic Jew and a Gentile 

 Christian tighter as we put it over them. On the Wednesday evening of the same conference, Derek Prince was speaking about Jacob’s 

 troubles, basing his talk on the description of the struggle between Esau and Jacob. (Genesis 25:23) … Israel will undergo the same 

 troubles as Jacob, before they are saved. Derek Prince described all this so we could truly see that when Israel’s own power is utterly 

 broken, they will fall on their knees seven times before the Arab world and the rest of the Gentiles. Derek ended by suggesting that two 

 Messianic Jews and two Gentile Christians should publicly humble themselves and be reconciled to one another. So two Messianic Jews 

 represented Israel and bowed down to the floor seven times, each time confessing the pride of the Jews, how they had despised the 

 Gentiles, how they had neglected to give the Gentiles God’s Word and had denied the calling that God had given them to the world. This 

 went on for some time, in the presence of the Holy Spirit. That evening, there were a number of Jews and Arabs who received Jesus as 

 their Saviour, as the process of reconciliation continued.  

  När jag läste om denna profet som agerade ut en dom genom att riva en mantel i tolv stycken, med en effekt som har 

  fortsatt till denna dag, så föddes tron för att vi skulle kunna göra en profetisk handling som en del i vår bön för Israel,

  för återförening och återupprättelsen av riket. Tillfället kom när International Christian Chamber of Commerce (ICCC) 



  arrangerade en konferens i Jerusalem i juni 1992, och jag var inbjuden att tala. Jag frågade Christine Snelson från 

  England om hon kunde göra en mantel av tolv tygstycken. Hon var road över idén. Hon sydde ihop tio vackra bitar av 

  material och broderade "Efraim" på dem, sedan sydde ihop två tygstycken och skrev "Juda" på dem. Sedan, medan vi 

  alla bad och bekände delningen mellan Juda och Efraim, och försökte vända de negativa proklamationerna som 

  uppmuntrade divisionen att förbli permanent, så sydde Christine ihop alla bitarna framme på plattformen  vid

  genom läspulpeten (predikstolen). Resultatet blev en bred, vacker, färgrik mantel, stor nog att snävt täcka en 

  Messiansk Jude och en Hednakristen eftersom vi la den över dem. På onsdagskvällen i samma konferens, talade Derek 

  Prince om Jakobs bekymmer, baserande sitt tal på beskrivningen av kampen mellan Esau och Jakob. (Första Moseboken 

  25:23) ... Israel kommer att genomgå samma bekymmer som Jacob, innan de blir frälsta. Derek Prince beskrev allt detta 

  så vi verkligen kunde se att när Israels egen makt är helt bruten, så kommer de att falla på knä sju gånger inför den 

  Arabiska världen och resten av de Hednakristna. Derek avslutade genom att föreslå att två Messianska Judar och två 

  Hednakristna offentligt borde ödmjuka sig och försonas med varandra. Så två Messianska Judar representerade Israel 

  och bugade ner till golvet sju gånger, varje gång bekände de judarnas stolthet, hur de hade föraktat Hedningarna, hur 

  de hade försummat att ge Hedningarna Guds Ord och hade förnekat kallet som Gud hade gett dem till världen. Detta 

  pågick under en tid, i närvaro av den Helige Ande. Samma kväll, så var det ett antal Judar och Araber som tog emot 

  Jesus som sin frälsare, allteftersom försoningsprocessen fortsatte. 

 Ovan bekännelse är inte Biblisk! 

 Vart i Bibeln står det att vi kan bekänna någon annans synd och tillkortakommanden? 

 Detta är typiskt Trosrörelsens ”andliga krigföring” där man gör ”profetiska handlingar” genom att be om 

 förlåtelse och förena personer som får agera ”symboliskt”, men som ALDRIG själva varit med om synden... 

 Vi kan läsa ”Derek avslutade med att föreslå”... men längre upp läser vi att när Kjell läste så ”föddes tron” att 

 göra detta och det var han som bad Christine att göra manteln. 

 

Sidan 278 - 279: 
 God’s plan is that Jerusalem should be restored so as to become an international spiritual, cultural and economic centre.  

 We have a calling to prepare for the coming of Jesus. The city which the Messiah will come must be prepared. 

 … We believe that we are part of a prophetic people who are making ready. We are a part of those who have gone before us  

 and of those who follow after us in preparing for the coming of Jesus, and we want to help Israel to build up Jerusalem so as to prepare 

 the way for Jesus’ return.  

 … For a number of years now, intercessors have been coming each year to Jerusalem from many different countries to pray together with 

 Jews who believe in the Messiah. In this way they work together to build up Jerusalem as an international prayer centre.  

  Guds plan är att Jerusalem skulle återställas så att de blir en internationellt andligt, kulturellt och ekonomiskt centrum. 

  Vi har en kallelse att förbereda Jesu ankomst. Staden som Messias ska komma till måste förberedas. 

  ... Vi tror att vi är en del av ett profetiskt folk som gör sig redo. Vi är en del av dem som gått före oss och av dem som 

  följer efter oss i förberedelserna för Jesu ankomst, och vi vill hjälpa Israel att bygga upp Jerusalem för att bereda 

  vägen för Jesu återkomst. 

 Det är inte en fråga om tegel och sten – om stadsbyggande – det handlar om hjärtan – individer! 

 Hjälp Israels befolkning att förbereda sig genom att ge dem Kristi Evangelium till frälsning! 

 

Sidan 280: 
 So that Jerusalem can be prepared for the coming of the King, we pray and work for the city to become an international financial centre. 

 At the ICCC conference in Jerusalem in June 1992, some 500 businessmen from 29 countries gathered with their stated object ‘to link 

 together in a new business perspective with the purpose of providing work opportunities for Jewish immigrants.’’   

  Så att Jerusalem kan förberedas för Kungens ankomst, så ber vi och arbetar för att staden ska bli ett internationellt 

  finansiellt centrum. På ICCC konferensen i Jerusalem i juni 1992, samlades cirka 500 affärsmän från 29 länder 

  med deras uttalade syfte ’att knyta samman i ett nytt affärsperspektiv med syfte att ge arbetstillfällen för judiska 

  invandrare.’ 

 Visst är det nobelt att hjälpa judar hem till Israel och förse dem med arbetstillfällen... MEN... deras motiv  

 är för att återupprätta & förbereda Kungens ankomst...  Inget om att de försöker frälsa judiska individer...  

 

Sidan 283: 
 My vision is that David’s tabernacle should be restored in my own capital city: that there should be a culture centre of the Kingdom of 

 God right in the middle of the city, where people can come at any time of the day or night and see the dance of worship, hear the 

 music of praise and take part in honouring and worshipping the King. On a few occasions I have taken part in arranging for 24 hours of 

 continuous worship during a conference. We drew up a list of worship leaders and worship teams who were each responsible for their 

 particular hour. It was as if the worship went through a purifying process. After 24 hours it was no longer an effort. We were humbled, so 

 that there was no longer a need to be seen or to push ourselves forward. During the final hour, God was all in all. 



  Min vision är att Davids tabernakel skulle återställas i min egen huvudstad: att det skulle finnas ett kulturcentrum för 

  Guds rike rätt i mitten av staden, där människor kan komma när som helst på dagen eller natten och se dans av 

  tillbedjan, höra lovsångsmusiken och delta i att hedra och tillbe Kungen. Vid några tillfällen har jag deltagit i att 

  arrangera 24 timmars kontinuerlig tillbedjan under en konferens. Vi upprättade en förteckning över lovsångsledare 

  och tillbedje-team som var ansvariga för var sin specifika timme. Det var som om tillbedjan gick igenom en  

  reningsprocess. Efter 24 timmar var det inte längre en ansträngning. Vi var ödmjukade, så att det inte längre fanns ett 

  behov av att synas eller att driva oss framåt. Under den sista timmen, var Gud allt i allt. 

 Visst låter det som en härlig vision... men är detta vad Gud vill? 
 1 Samuel 15: 22-23 

  And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord?  

 Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. 

 For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry.  (King James Version) 

  Då sade Samuel: "Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst?  

  Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.   

  Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi.  Svenska Folkbibeln (SFB) 

 Herren vill ha lydnad till Sitt Ord först och främst! Ofta kan det vara lättare att ”dansa och tillbe” än att lyda... 

 Idag kan vi se kristna som hellre vill ha manifestationer och ”upplevelser”, som hellre kompromissar, än att läsa 

 Bibeln och lyda det som står. 

 

Ja, det blev en väldig många citat ur Kjell Sjöbergs bok...  

Men jag kände att det var VIKTIGT att visa vad det är för ”rikedom av undervisning och det profetiska verk från Kjell 

Sjöberg angående de nordiska länderna, från 80-talet 90-talet,” som ledarna för den Nordiska Bönekonferensen 

hänvisar till!  Var glada att jag inte valt fler böcker att citera... ;-D) 

 

Jag skulle kunna ta med ännu fler citat för att visa hur ”NAR-infekterad” boken är... eller kanske jag borde skriva:   

... för att visa hur det märks att Kjell Sjöberg har varit med och påverkat NAR-lärorna... 

Jag kan inte låta bli att kommentera ytterligare... 

Efter alla dessa år av ”andlig kartläggning” och ”andlig krigföring”... VARFÖR har då inget hänt till det bättre?!??! 

Ser vi några positiva resultat? Hur kommer det sig i så fall att Bibliska Sanningar får ge vika för ekumeniken & RKK? 

Hur kommer det sig att man idag inte ska evangelisera katoliker och muslimer, utan istället ha ”dialog” med dem? 

Borde man inte se någon ”frukt” av all andlig kartläggning och krigföring i Sverige??? 

Hm... värt att begrunda! 

 

Om man googlar på nätet om Kjell Sjöberg så kan man hitta mycket intressanta artiklar: 

 

Han var tydligen ett välkänt namn inom deras (profeternas & apostlarnas) bönerörelse! 

 http://prophet.tv/books/debo/THE_WATER_SPIRIT_KINGDOM.htm  

 A father in intercession and spiritual warfare, Kjell Sjoberg, put this idea very well into his book,  

 Winning the Prayer War.  

     En fader i förbön och andlig krigföring, Kjell Sjöberg, satte denna idé mycket väl i sin bok,  

  Winning the Prayer War (Att Vinna Bönekriget). 

http://www.cbn.com/cbnnews/insideisrael/2010/February/Praying-on-the-Front-Lines/ 

Answered Prayer 

In 1992, Israel's economy was in rough shape. A man named Kjell Sjoberg, one of the fathers of the modern  

prayer movement who has since gone on to be with the Lord, had it on his heart to pray into the situation. 

 Besvarad Bön 

 År 1992, var Israels ekonomi i dålig form. En man vid namn Kjell Sjöberg, en av grundarna av den moderna 

 bönerörelsen som har sedan dess gått vidare för att vara med Herren, hade det på sitt hjärta att be in i situationen. 

 

Hm... en av ”fäderna” / grundarna...!!!! 

 

http://prophet.tv/books/debo/THE_WATER_SPIRIT_KINGDOM.htm
http://www.cbn.com/cbnnews/insideisrael/2010/February/Praying-on-the-Front-Lines/


 http://www.amazon.com/Breaking-Strongholds-Your-Prayer-Warriors/dp/0830716386# 

 

Breaking Strongholds in Your City (Prayer Warriors)  

 Att Bryta Fästen i Din Stad (Bönekrigare)  

          C. Peter Wagner (Author)         

          = C. Peter Wagner är den högste Aposteln inom ICA / NAR! 

 

 

Nedan kan man se att C. Peter Wagner refererar till Kjell Sjöberg en hel del i denna bok.  

                           = Kjell hade en stor del i denna ”prayer movement” (bönerörelse)...  

 

http://www.amazon.com/Breaking-Strongholds-Your-Prayer-Warriors/dp/0830716386#reader_0830716386 

 

 

 

 

Innehåll 

Att Bryta Fästen... 

 

 

Inledning av C. Peter Wagner 

"Andlig kartläggning är ett försök att se världen 

omkring oss som den verkligen är, inte som det  

verkar vara." 

 DEL I: PRINCIPERNA 
 

 

 

 

4. Andlig Kartläggning för Profetiska Bönehandlingar 

    Kjell Sjöberg  

        "Vi kan be i Anden och få information från den Helige    

        Ande, men vi måste också be med vårt förstånd. Det   

        grundläggande konceptet för andlig kartläggning är att  

        vi behöver vara så välinformerad som möjligt när vi ber." 

 
 
 

 
 
 
 
 
Kjell (uttalas "shell") Sjöberg har varit känd för sin ministry/ 
tjänst i andlig förbön på strategisk nivå, profetiska böne-
handlingar och andlig kartläggning längre än någon av de 
andra författarna. Hans bok, Winning the Prayer War – Att 
Vinna Bönekriget (Sovereign World), bryter ny mark för oss i 
detta område. Ingen annan som jag vet/känner skulle kunna 
sätta andlig kartläggning i relation till profetiska 
bönehandlingar med den insikt och praktiska erfarenhet som 
Kjell tillför i sitt kapitel. 

 

 

http://www.amazon.com/Breaking-Strongholds-Your-Prayer-Warriors/dp/0830716386#_
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=C.%20Peter%20Wagner&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Breaking-Strongholds-Your-Prayer-Warriors/dp/0830716386#reader_0830716386


Tillämpningen 

Den sista delen, "Tillämningen," är inkluderat för att hjälpa 

till att besvara en av de vanligaste frågorna jag får: Hur går 

en pastor från Pumphandle, Nebraska, som inte är en Kjell 

Sjöberg eller en Cindy Jacobs, till väga för att göra andliga 

kartläggning? Mark McGregor passar in på beskrivningen. 

Han är en engagerad kristen men en lekman, en... 

 

 

 

 

Page 5 ... Kjell (pronounced "Shell") Sjoberg has been know…  
Page 6 ... who is not a Kjell Sjoberg or a Cindy Jacobs, go about doing spi…  
Page 87 … Sjoberg has been recognized ... Author of Winning the Prayer Wa…  
Page 108 …timing. .1. REFLECTION QUESTIONS Elm I. Kjell Sjoberg tell…  
Page 109 …this today? Give reasons. 4. Attempt to apply Kjell Sjoberg's s…            
Page 156 …on another intercessory excursion, or what Kjell Sjoberg re…            
Page 160 …a "bearhide" in light of what we learned in Kjell Sjoberg's ch…  
Page 168 …the enemy's plans and fortifications. As Kjell Sjoberg says in c…  
Page 209 …warfare and prophetic prayer actions such as Kjell Sjoberg …  
Page 220 …of Resistencia in repentance. We have seen Kjell Sjoberg's frie… 
 

 

 

En annan bok av C. Peter Wagner – för att visa att det är inte bara EN bok det handlar om...  

 

https://www.wordsearchbible.com/products/15573  

 

Confronting the Powers:  

How the New Testament Church Experienced the Power of Strategic-Level Spiritual Warfare 

Author: C. Peter Wagner 

 Att Konfrontera Makterna: 

 Hur Nya Testamentets Kyrka Upplevde Kraften av Andlig Krigföring på Strategisk Nivå  

 Författare: C. Peter Wagner 

- - - 

Det är inte bara några få citat av Kjell Sjöberg som det 
handlar om – han citeras genom hela boken!!! 
Som C. Peter Wagner skrev ovan: 
Kjell Sjöberg har varit känd för sin ministry/tjänst i andlig 
förbön på strategisk nivå, profetiska bönehandlingar och 
andlig kartläggning längre än någon av de andra 
författarna.   
Och ovan ”likställdes” Kjell Sjöberg med Cindy Jacobs 
som också är bland NAR-elitens apostlar & profeter...  
Det avslöjar en hel del!!! 
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Utdrag ur boken: 

 

 Chapter One 

 Spiritual Warfare Yesterday, Today and Tomorrow 

 - - - 

 3. Prayer journeys. Prayer teams travel as a group to certain places previously targeted through spiritual mapping to pray that God's 

 kingdom will come in all its fullness to that place. A key resource for this is John Hanna's how-to manual, Prayer Journeys (Caleb  

 Project, 10 West Dry Creek Circle, Littleton, CO 80120). To understand more of the background for this kind of prayer, I also 

 recommend Winning the Prayer War by Kjell Sjöberg (New Wine Press). 

 - - - 

 3. We must target our prayers: spiritual mapping. We know that when praying for individuals, the more specific and pointed our  

 prayers can be, the more effective they are. The same applies to our communities, and our prayers now can be more precisely targeted 

 through skillful spiritual mapping. Kjell Sjöberg encourages us in this by saying, "Individuals exist today with a gift for prophetic 

 espionage. Certain people who have experience of God's holiness and his steadfast love, while in worship before him, have been given  

 a hunting instinct to track down the enemy's manipulations." 

 

 Chapter One  

 Andlig Krigföring Igår, Idag, Imorgon 

 - - - 

 3. Böneresor. Böneteam reser som en grupp till vissa platser som tidigare riktats genom andlig kartläggning till bön att Guds rike  

 ska komma i all sin fullhet till den platsen. En nyckelresurs för detta är John Hannas hur manual,Böneresor (Kaleb Projektet,  

 10 West Dry Creek Circle, Littleton, CO 80120). För att förstå mer av bakgrunden för  denna typ av bön, så rekommenderar  

 jag också Winning the Prayer War (Att Vinna Bönekriget) av Kjell Sjöberg (New Wine Press). 

 - - - 

 3. Vi måste målsätta/rikta våra böner: andlig kartläggning. Vi vet att när vi ber för individer, ju mer specifika och riktade våra  

 böner kan vara, desto mer effektivare är de. Detsamma gäller för våra samhällen, och våra böner nu kan bli mer exakt inriktade  

 genom skicklig andlig kartläggning. Kjell Sjöberg uppmuntrar oss i detta genom att säga: "Individer existerar idag med en gåva 

 för profetiskt spionage. Vissa människor som har erfarenhet av Guds helighet och hans orubbliga kärlek, medan de varit i tillbedjan 

  inför honom, har fått en jaktinstinkt att spåra fiendens manipulationer." 

 

”Profetiskt spionage”???  Nej... jag säger inget!!! 

 

 Ja, ett är då säkert… hade Kjell Sjöberg INTE varit inblandad… så hade ALDRIG den högste självutnämnde 

”aposteln” C. Peter Wagner citerat honom i sina böcker!!!!  

 

 

Kjells bror hade rätt höga tankar om honom... kallade honom för ”Guds Bönegeneral”... 

 



http://www.sjobergsforlag.se/bocker/biografier/guds-bonegeneral-biografi-om-kjell-sjoberg-bengt-sjoberg  

Guds bönegeneral - Biografi om Kjell Sjöberg, Bengt Sjöberg 

 

Kjell Sjöberg var en ledare och pionjär som bröt ny mark på många områden. Han växte upp i en  

välkänd pastorsfamilj och upplevde tidigt en stark kallelse över sitt liv. Efter tjänst på olika håll i  

Sverige gav han elva år åt pionjärmission i Pakistan. Där startade han församlingar och bibelskola,  

och fick se pingströrelsen snabbt växa från 50 till 500 och efter några år till 5.000 medlemmar.  

Idag är man ca 50.000 medlemmar.  

Kjell Sjöberg var också författare och skrev drygt ett tiotal böcker.  

Kjell Sjöbergs liv präglades av bön och detta böneengagemang tog honom världen runt på  

viktiga profetiska böneuppdrag. Han var t ex i Moskva och bad på platsen under KGB:s högkvarter,  

på Dödens fält i Kambodja och bland urinvånare i Australien och Alaska. Han var också med och  

banade väg för judarna att få möjlighet att återvända till Israel från f d Sovjetunionen.  

Segrarna var många i Kjells liv. Men kampen var minst lika påtaglig. Under hans sista levnadsår  

brottades han med sjukdom, men reste ändå till 22 länder på böneuppdrag och som talare på 

konferenser. Kjell Sjöberg fick vara till oerhörd välsignelse för Guds folk på jorden.  

Säkert kommer många genom denna biografi att inspireras av den överlåtelse till Herren som  

fanns i Kjell Sjöbergs hjärta.  

 

Jag sökte på Google som hastigast ”kjell sjoberg and C Peter Wagner” och fann 51 600 träffar! 

https://www.google.se/search?sourceid=navclient&aq=&oq=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_enSE531SE572&q=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&gs_l=hp....0.0.1.823124...........0.E_keChdXvZI 

    

Nedan är endast några från första sidan bara – tar med dessa för att visa att: 

  Kjell Sjöberg och C. Peter Wagner citerats i många andra böcker... 

  De är tydligt att de varit bland ”experterna” när det gäller andlig krigföring! 

 

https://books.google.se/books?id=X6iL0cX1QmoC&pg=PA89&lpg=PA89&dq=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&source=bl&ots=PlpmR--qwr&sig=GlODShy3CNYghZsJ3HhOVt9-

GVs&hl=sv&sa=X&ei=7RA1Vc3lNsb9ywPY44C4DA&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=kjell%20sjoberg%20and%20C%20Peter%20Wagner&f=false 

                                      

 
https://books.google.se/books?id=1Tafn4TmJA4C&pg=PT130&lpg=PT130&dq=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&source=bl&ots=VurWrxdBjm&sig=nI6q7ZHW57_HAdzn44xAjXt41KI&hl=sv&sa=X&ei=7RA1Vc3lNsb9y

wPY44C4DA&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q=kjell%20sjoberg%20and%20C%20Peter%20Wagner&f=false  

      

http://www.sjobergsforlag.se/bocker/biografier/guds-bonegeneral-biografi-om-kjell-sjoberg-bengt-sjoberg
https://www.google.se/search?sourceid=navclient&aq=&oq=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_enSE531SE572&q=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&gs_l=hp....0.0.1.823124...........0.E_keChdXvZI
https://books.google.se/books?id=X6iL0cX1QmoC&pg=PA89&lpg=PA89&dq=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&source=bl&ots=PlpmR--qwr&sig=GlODShy3CNYghZsJ3HhOVt9-GVs&hl=sv&sa=X&ei=7RA1Vc3lNsb9ywPY44C4DA&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=kjell%20sjoberg%20and%20C%20Peter%20Wagner&f=false
https://books.google.se/books?id=X6iL0cX1QmoC&pg=PA89&lpg=PA89&dq=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&source=bl&ots=PlpmR--qwr&sig=GlODShy3CNYghZsJ3HhOVt9-GVs&hl=sv&sa=X&ei=7RA1Vc3lNsb9ywPY44C4DA&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=kjell%20sjoberg%20and%20C%20Peter%20Wagner&f=false
https://books.google.se/books?id=1Tafn4TmJA4C&pg=PT130&lpg=PT130&dq=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&source=bl&ots=VurWrxdBjm&sig=nI6q7ZHW57_HAdzn44xAjXt41KI&hl=sv&sa=X&ei=7RA1Vc3lNsb9ywPY44C4DA&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q=kjell%20sjoberg%20and%20C%20Peter%20Wagner&f=false
https://books.google.se/books?id=1Tafn4TmJA4C&pg=PT130&lpg=PT130&dq=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&source=bl&ots=VurWrxdBjm&sig=nI6q7ZHW57_HAdzn44xAjXt41KI&hl=sv&sa=X&ei=7RA1Vc3lNsb9ywPY44C4DA&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q=kjell%20sjoberg%20and%20C%20Peter%20Wagner&f=false


http://www.jwipn.com/pdf/prayerwalking.pdf  

 Prayerwalking 

 From: ‘Prayer changes everything’, written by Bennie Mostert, Carpe Diem publishers 

            
 

https://books.google.se/books?id=gGVFXxiIFFUC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&source=bl&ots=JdJgzLlA1m&sig=snoFmbZF7ul8w4-

LsyY3Kw52CVs&hl=sv&sa=X&ei=7RA1Vc3lNsb9ywPY44C4DA&ved=0CFEQ6AEwCQ#v=onepage&q=kjell%20sjoberg%20and%20C%20Peter%20Wagner&f=false                    

 
 

 

Rekommenderade Ministerier 

 

 

 
 

 

 

Cindy Jacobs rekommenderar alltså Kjell Sjöbergs Ministry i denna bok!!! 
 

 

 

https://books.google.se/books?id=VqcHSnpp9i0C&pg=PA84&lpg=PA84&dq=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&source=bl&ots=ZfP45rsxFC&sig=4DLVpTi0jtufIwy

P7bMu7TW7Pdo&hl=sv&sa=X&ei=7RA1Vc3lNsb9ywPY44C4DA&ved=0CDQQ6AEwBA#v=onepage&q=kjell%20sjoberg%20and%20C%20Peter%20Wagner&f=false  

             

 

 Det är alltså denna ”rikedom av undervisning och det profetiska verk från Kjell Sjöberg som de åberopar i ovan broschyrer 

& hemsida för denna Nordiska Bönekonferens!! 

 

Tack vare ovan rekommendation av Cindy Jacobs så sökte jag som hastigast ”Prophetic Prayer Journeys” som verkade 

vara namnet på Sjöbergs Ministry... och fann denna intressanta länk:    

    

           Skrivet av Josef Sjöberg 

 

 

 

http://www.jwipn.com/pdf/prayerwalking.pdf
https://books.google.se/books?id=gGVFXxiIFFUC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=kjell+sjoberg+and+C+Peter+Wagner&source=bl&ots=JdJgzLlA1m&sig=snoFmbZF7ul8w4-LsyY3Kw52CVs&hl=sv&sa=X&ei=7RA1Vc3lNsb9ywPY44C4DA&ved=0CFEQ6AEwCQ#v=onepage&q=kjell%20sjoberg%20and%20C%20Peter%20Wagner&f=false
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THE LIFE OF KJELL SJÖBERG  (1933-1997)            KJELL SJÖBERGS LIV 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=https%3A%2F%2Fjosefsjoberg.files.wordpress.com%2F2013%2F02%2Fthe-life-of-kjell-

sjc3b6berg.doc&ei=BM8-VbG8ELb7sATGj4HIDw&usg=AFQjCNGmf5lX0eOMXvRq9R-Hr1_CJAiHkA&sig2=A_JJKGKlKfpzZRkh1pQpcg&bvm=bv.91665533,d.cWc  

 

 Se Bilaga #5 ”the-life-of-kjell-sjc3b6berg” (ifall dokumentet skulle försvinna från nätet) 

 Den absolut sista paragrafen i denna biografi lyder så här: 
 Kjell Sjöberg had a vision that there would come a new wave of Swedish young people who wholeheartedly gave themselves to  

 the mission service. In his book Spiritual Vikings, he writes: 

 Vikings in the Nordic countries were people with a fighting spirit and a heart to travel. The harvest that has begun, as many young 

 people come to faith in Jesus, is planned by God for a greater purpose than what we can see. The Lord wants to make the Nordic 

 countries into one great mission base with a strong missionary interest towards the continent of Europe. I have a vision for new  

 Viking expeditions to Europe. I think of campaigns with teams of young people who travel to European countries to evangelize. 

 Kjell pointed out that the ancient Vikings, with their ships bearing the snake and dragon heads had traveled throughout Europe  

 and had put fear into people when they came to steal, rob and destroy. But God wants to raise up a generation that in the lamb's 

 service will be spreading the love of Jesus to Europe. Where the old Vikings destroyed the churches and devastated the holy places,  

 God now wants to raise up a generation that is conquering and building new churches. Where the old Vikings left the road with 

 corpses, the new spiritual Vikings will leave the roads lined with new believers passionate about Jesus disciples. 

  Kjell Sjöberg hade en vision om att det skulle komma en ny våg av svenska ungdomar som helhjärtat gav sig till 

  missionstjänsten. I sin bok Andliga Vikingar, skriver han: 

  Vikingar i de nordiska länderna var människor med en kämparanda och ett hjärta för att resa. Skörden som har 

  börjat, då många unga människor kommer till tro på Jesus, är planerad av Gud för ett större syfte än vad vi kan se. 

  Herren vill göra de nordiska länderna till en enda stor missionsbas med ett starkt missionsintresse mot den  

  Europeiska kontinenten. Jag har en vision för nya Vikingaexpeditioner till Europa. Jag tänker på kampanjer med 

  ungdomsgrupper som reser till länder i Europa för att evangelisera. 

  Kjell påpekade att de gamla Vikingarna, med sina skepp som bar orm- och drakhuvuden hade rest över hela Europa 

  och hade sätta skräck i människor när de kom för att stjäla, råna och förstöra. Men Gud vill resa upp en generation 

  som i Lammets tjänst kommer att sprida Jesu kärlek till Europa. Där de gamla Vikingarna förstörde kyrkorna och 

  ödelade de heliga platserna, vill nu Gud resa upp en generation som erövrar och bygger nya kyrkor. Där de gamla 

  Vikingarna lämnade vägen med lik, kommer de nya andliga Vikingarna lämna vägarna kantade av nya troende som 

  är passionerade över Jesus lärjungar. 

NU vet jag VART IFRÅN de har fått detta med “andliga vikingar” – se sidan 4!!! 

  

 

 

 

DIREKT FRÅN DEN rikedom av undervisning och det profetiska verk från Kjell Sjöberg angående de nordiska 

länderna, från 80-talet 90-talet. 

 

Kjell Sjöberg skrev tydligen en bok om just dessa ”Andliga vikingar”: 

http://www.adlibris.com/se/bok/andliga-vikingar-9789186076382  

 

 Boken säljs på flera ställen:   
 http://www.bokus.com/bok/9789186076382/andliga-vikingar/  

 http://www.bokborsen.se/Kjell-Sj%C3%B6berg/Andliga-Vikingar/4115238  

 http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id=7969&grp=280788  

 http://eldsflamman.se/andliga-vikingar-kjell-sjoberg___pid1116.html  
 http://libris.kb.se/bib/7754655   

 http://www.amazon.co.uk/Andliga-vikingar-Kjell-Sj%C3%B6berg/dp/9186076388/ref=asap_bc?ie=UTF8  

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=https%3A%2F%2Fjosefsjoberg.files.wordpress.com%2F2013%2F02%2Fthe-life-of-kjell-sjc3b6berg.doc&ei=BM8-VbG8ELb7sATGj4HIDw&usg=AFQjCNGmf5lX0eOMXvRq9R-Hr1_CJAiHkA&sig2=A_JJKGKlKfpzZRkh1pQpcg&bvm=bv.91665533,d.cWc
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=https%3A%2F%2Fjosefsjoberg.files.wordpress.com%2F2013%2F02%2Fthe-life-of-kjell-sjc3b6berg.doc&ei=BM8-VbG8ELb7sATGj4HIDw&usg=AFQjCNGmf5lX0eOMXvRq9R-Hr1_CJAiHkA&sig2=A_JJKGKlKfpzZRkh1pQpcg&bvm=bv.91665533,d.cWc
http://www.adlibris.com/se/bok/andliga-vikingar-9789186076382
http://www.bokus.com/bok/9789186076382/andliga-vikingar/
http://www.bokborsen.se/Kjell-Sj%C3%B6berg/Andliga-Vikingar/4115238
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id=7969&grp=280788
http://eldsflamman.se/andliga-vikingar-kjell-sjoberg___pid1116.html
http://libris.kb.se/bib/7754655
http://www.amazon.co.uk/Andliga-vikingar-Kjell-Sj%C3%B6berg/dp/9186076388/ref=asap_bc?ie=UTF8


För mig känns det en aning ”skrämmande”...  

Jag tvivlar inte på Kjell Sjöbergs överlåtelse och hängivelse till Herren... men jag vill påstå att han var vilseförd och 

förmedlade villoläror... vilket bekräftas av apologet-hemsidan Deception in the Church:   

 

 http://www.deceptioninthechurch.com/resignation.html  

 This spectacle parade is nothing short of Dominionism.  Bill Randles explains it best in his book called, “Making War in the 

 Heavenlies” page 13 & 14.  “The problem with Dominionism, is that it is man-centered.  We will “take dominion”, be the  

 victorious army. The dominion teaching exalts man, singing about how, we are more than conquerors,” (forgetting it is,  

 “through Him who gave himself for us”).”  Brothers you have been duped.  Rick Joyer, Peter Wagner, Dick Bernal, Kjell Sjoberg,  

 Rodney Howard Browne, Steve Lawson, Ken Copeland, John Wimber, Kenneth Hagin and the list goes on have all been  

 pushing this false theology for years.  

  Detta skådespelarparad är inget annat än Herraväldeslära. Bill Randles förklarar det bäst i sin bok som heter  

  "Making War in the Heavenlies" (Att Kriga i det Himmelska) sid 13 & 14. "Problemet med Herraväldesläran, 

  är att det är människocentrerat. Vi kommer "ta herravälde", vara den segerrika armén. Herraväldes- 

  undervisningen upphöjer människan, sjunger om hur, vi är mer än erövrare," (glömmer att det är, "genom  

  honom som gav sig själv för oss")." Bröder, ni har lurats. Rick Joyner, Peter Wagner, Dick Bernal, Kjell Sjöberg, 

  Rodney Howard Browne, Steve Lawson, Ken Copeland, John Wimber, Kenneth Hagin och listan fortsätter  

  har alla drivit denna falska teologi i åratal. 

 The problem is nobody is reading and watching.  The sheep are asleep.  The pastors have wandered off in search of church growth  

 and revival seminars as well as seeking adulation’s.  They have shielded themselves by the misuse of scripture in “Judge not...”  

 or “Touch not my anointed...”.  Instead any one that may have a valid criticism is being labeled  “The Accuser”,  “Jezebel” or  

 “Michal” spirit.  Therefore it makes no use in applying scripture such as I John 4:1, “Beloved, believe not every spirit, but try the  

 spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.”  Instead, the sheep have allowed their 

 authority to interpret what the Bible is teaching.  Sounds like Roman Catholicism has made inroads into the church.  

  Problemet är att ingen läser och tittar på. De fåren sover. Pastorerna har vandrat iväg på jakt efter församlings-

  tillväxt och väckelseseminarier samt söker inställsamt smicker. De har skyddat sig själva genom missbruket  

  av skriften i "Döm inte..." eller "Rör inte min smorde...". Istället blir den som kan ha en giltig kritik märkt  

  "Anklagare", "Jezebel" eller "Mikal" ande. Därför är det ingen idé att tillämpa skriften som 1 Johannes 4: 1,  

  ”Älskade, tro inte varje ande utan pröva andarna, om de är från Gud, för många falska profeter har gått ut i  

  världen.” Istället har fåren tillåtit deras auktoritet att tolka vad Bibeln lär. Låter som romersk katolicism har  

  gjort intrång i kyrkan. 

 

Låt oss inte glömma… att Kjell Sjöberg hade tillgång till Sven Reichmans bok ”Allt är inte Gud som glimmar”. 

Originalboken kom ut 1989 och såldes via Dagenhuset = Pingst!!! 

HAN KUNDE INTE UNDGÅ DENNA BOK – HAN MÅSTE HA SETT DEN...    
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Dagen - Dagen 

 Historia - Första numret av Dagen utkom den 1 november 1945.  

 Projektet startades och drevs av svenska pingströrelsens dåvarande frontfigur Lewi Pethrus. 

 Pengarna kom från pingströrelsen. 

 - - - 

 År 1971 fick Dagen för första gången presstöd av svenska staten. Därmed var inte längre 

 frivilliga insamlingar nödvändiga för att hålla tidningen vid liv.  

 År 1977 flyttade redaktionen till Stora Essingen och det då nybyggda egna Dagenhuset.  

 Där inhystes även övriga delar av det som nu var medieföretaget Dagengruppen: Förlaget 

 Filadelfia som gav ut böcker, Prim Records som gav ut skivor, Ibra Radio, TV-Inter och  

 Ordet Film & Video.                                    Finns att läsa online här >>  

 

Det blev visserligen stort motstånd... till den grad att de – TRAGISKT NOG – upphörde att sälja boken så småningom... 

MEN... OM... Kjell Sjöberg varit så ”andlig” som han i sina skrifter utgett sig att vara... så hade han väl ändå insett 

sanningshalten i Sven Reichmanns budskap?!?  

 

Jag ser det som ett tecken på att Kjell redan då kompromissat för mycket med Bibelns Sanningar och blivit 

”förblindad”. 

 

En talande Bibelvers till NARianernas profeter & apostlar... Hesekiel 13:3: 

 Thus saith the Lord God; Woe unto the foolish prophets, that follow their own spirit, and have seen nothing!      King James Version (KJV) 

 Så säger Herren, Herren: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting!  Svenska Folkbibeln (SFB) 

http://www.deceptioninthechurch.com/resignation.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dagen
http://media.bibelfokus.se/docs/Allt_ar_inte_Gud_som_glimmar.pdf


För djupare förståelse om NAR och dess villoläror rekommenderar jag varmt Caryl Matriscianas DVD-serie  

Wide Is The Gate – Volume 3:  http://caryltv.com/dvd-previews/222-wide-is-the-gate-volume-iii        

                               Tyvärr på engelska! 

PART 3 OF A MULTI-PART SERIES COVERS THE FOLLOWING TOPICS: 

DEL 3 AV EN FLER-PARTS SERIE SOM OMFATTAR FÖLJANDE ÄMNEN: 

 

The Holy Spirit   Den Helige Ande 

Gifts of The Holy Spirit  Den Helige Andes Gåvor 

Five Fold Ministry   Femfaldiga Ministryn/Tjänsten 

Music   Musik 

God Chasers and Mystery Schools  Gud Förföljarna och Mysterieskolorna 

Mystical Divine Within  Mystiska Gudomligheten Inom 

Little Gods in the End-Times Battle  Smågudar i Ändetidens Strid 

   

Roger Oakland är också bra:  

https://www.youtube.com/watch?v=QVuQFPhRs3E&feature=player_embedded - Roger Oakland speaks on Charismatic Deception  

       Roger Oakland talar om Karismatisk Villfarelse 

  

Tillbaka till Sverigebönens hemsida! 

 

På samma länk i nyhetsbrevet som jag nämnde om på första sidan kan man också läsa: 
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/759489131194/ 

 

 Att be för Sverige är naturligtvis BRA! 

MEN jag tog upp om detta i ett av alla NAR-nyhetsbrev...  

Det handlar naturligtvis om HUR man ber och att se till att 

inte använda ”bönestrategier” som EJ är hämtade i Bibeln! 

 

 

 

 

 Likaså läser vi i samma nyhetsbrev om:      

      
    http://www.100-days.eu/index.php/en/      

     Här finns länk för Svenska! http://www.100-days.eu/sv/view?id=153  

 

 

Hans Marklund gick i spetsen för ”Global Day of Prayer” i Sverige för ett antal år sedan ...  

Hm... kan just undra vad skillnaden är!? 

 

Nyhetsbrevet i sin helhet:  Kopierat i februari från http://admin.getanewsletter.com/t/pm/759489131194/  

   Ifall det försvinner från deras hemsida... 

 

http://caryltv.com/dvd-previews/222-wide-is-the-gate-volume-iii
https://www.youtube.com/watch?v=QVuQFPhRs3E&feature=player_embedded
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/759489131194/
http://www.100-days.eu/index.php/en/
http://www.100-days.eu/sv/view?id=153
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/759489131194/


Nyhetsbrev Februari 2015  

Kära bönevänner!  

Våren är på väg och vi tror även på en andlig islossning i Sverige. Vi ser med glädje hur antalet ekumeniska bönesamlingar på olika håll i 
landet ökar kraftigt. Fler och fler gensvarar på Guds maning att komma samman på sin ort för att be för staden, regionen och landet. Vi 
gör det för att vi älskar honom och varandra, men också för att vi bryr oss och vill ta ansvar i förbön för det som sker i vårt land, i kampen 
mellan mörkrets rike och Guds rike. 

Här följer en inledande hälsning från Torsten Lantz: 

Herren vill att alla ska bli frälsta (1 Tim. 2:4). Det gäller alla - oavsett nationalitet, etnicitet eller religionstillhörighet. Ingen ska gå förlorad 
om Herrens vilja får ske. 

Open Doors, som vi kan läsa om senare här i nyhetsbrevet, konstaterar dock att de som valt att blivit frälsta genom att ta emot och tro på 
Jesus Kristus samtidigt är de som nu blir utsatta för den allra våldsammaste förföljelse på olika håll i världen. 

Detta må betecknas som ett "religionskrig" men är egentligen ett krig i andevärlden och inte mot "kött och blod". Jesus kom inte för att 
ge människorna en ny religion - utan för att befria dem från religionens ok. Detta är det kärleksbudskap vi vill dela med oss av. Låt oss be 
för alla dem som ännu inte tagit emot Jesus i vårt land och för de som förföljs för sin tro, om frimodighet, kraft och uthållighet (Apg. 4:23-
31)! 
 

Nordisk bönekonferens i Citykyrkan, Stockholm, 14-16 maj 2015 

Den 14-16 maj blir det en nordisk bönekonferens i Citykyrkan i Stockholm. Konferensen kommer fokusera på Guds kallelse till Norden, 
historiskt, nu och i framtiden, hur vi kan stärka samverkan och tillsammans be för våra länder och olika aktuella samhällsområden. 

Konferensen är ett samarrangemang mellan Sverigebönen och flera andra nationella organisationer, såsom t ex Internationella Kristna 
Handelskammaren, (ICCC), Oasrörelsen, New Wine, Världen Idag, Youth With A Mission (YWAM) och Citykyrkan i Stockholm. För mer 
information och anmälan, se www.nordicsummit2015.se. 

Bön för Sverige i 290 kommuner  
den 6 juni 2015 

Inom ett par veckor lanseras den nya registreringsfunktionen på vår hemsida för bön på nationaldagen den 6 juni. Syftet med att 
registrera bönesamlingen är att hjälpa bedjare att hitta till samlingarna och att som inspiration synliggöra att vi ber samma dag över hela 
vårt land. Vi tror och hoppas att de 144 kommuner som hade bön för Sverige den 6 juni förra året ska ha ökat till att omfatta samtliga 290 
kommuner i landet i år. För Gud är ingenting omöjligt! 
 
Påminn gärna redan nu församlingsledarna i din kommun att det är dags att planera var bönesamlingen ska vara och se hur ni kan få 
med så många som möjligt av kyrkorna i gemensam bön för landet. 

  

Bön för den förföljda kyrkan 

Peter Paulsson från Open Doors Sverige berättar: 

Open Doors har sedan 2012 arrangerat en ekumenisk bönesamling för allt Guds folk i Örebro. Första söndagen varje månad möts vi till 
”Ett med dem – bön för den förföljda kyrkan”. Detta initiativ sprider sig nu vidare till andra orter. Först ut är Göteborg som valt att 
träffas sista söndagen varje månad. Första samlingen hölls den 22 februari kl. 16.00 i Johannebergskyrkans församlingshem. 

Sverigebönen i samarbete med 
Global Prayer Call 

I Sverigebönens vision ingår också att be för och välsigna Israel, därför stöder vi det nya initiativet Global Prayer Call (GPC) i Sverige som 
pågår 100 dagar 27 januari – 8 maj. Mer information här. 

  

Vittnesbörd från din ort 

Gud hör och svarar på bön! Om du som en följd av förbön på din ort har fått se bönesvar i form av t ex starkare enhet mellan kyrkorna, 
människor som kommer till tro och samhällsförändringar, hör gärna av dig till oss här! 

  

Gåva till fortsatt mobilisering 

Vi tackar Gud för de gåvor som kommit in till Sverigebönens arbete under senaste månaden. Fler och fler ser värdet av ett ekumeniskt 
nätverk som har som enda mål att stödja och samla till bön och förbön för stad och land och vill gärna bidra till omkostnader för 
bönesamlingar, annonser och annan kommunikation. Välkommen att vara med som månadsgivare eller med en enskild gåva (PG 62 39 
34-7)! 

  

Vi önskar dig ett välsignat år! 
 
Torbjörn Erling och Patrik Sandberg 

http://www.100-days.eu/index.php/en/
mailto:info@sverigebonen.se


På Sverigebönens hemsida http://www.sverigebonen.se/ längre ner kan man även se att de annonserar om  

 

”Global Prayer Call” 

 

  
 

   Mer information här:  http://100-days.eu/content/files/vecka10.pdf  

 

 

 

 

 

 Litet utdrag: 

 

  
 

      - - -    

      

   

 Se bilaga #6  ”Global Prayer Call_100 dagars bön_vecka 10” för att läsa all information – ifall det försvinner...   
  (hämtad 2/4-2015) 

 

Det är ju fruktansvärda saker som Sverige har gjort genom åren... gör även idag, i vår tid... 

Men det var/är människor – än en gång; INDIVIDER – som tog/tar beslut om sådant. 

 

Vi kan inte bekänna och be om förlåtelse för sådant som vi själva inte har gjort!! 

Bekännelsen och omvändelsen måste komma från hjärtat och från SYNDAREN... 

 

Detta är en del av ”andlig krigföring” i att bekänna synder som andra gjort förr i tiden... 

Det är i alla fall vad man lär ut i YWAM/UMU när de åker ut i team runt om i världen... och i Ellel Ministries i  

deras ”befrielsetjänst” gällande ”generationssynder”...    7 Berg Ellel Ministries NAR Del 3 (SV) >> 

http://www.sverigebonen.se/
http://100-days.eu/content/files/vecka10.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-9_12.html


I samma nyhetsbrev http://admin.getanewsletter.com/t/pm/759489131194/ läser vi också:   

 

     

 

    

                             http://www.sverigebonen.se/nyheter/2014/06/boken-lar-oss-att-be/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ett trettiotal andliga ledare delat med sig av sina erfarenheter och insikter från bönens värld i femtio inspirerande 

 lektioner, vars syfte är att vägleda fler människor in i djupare gudsgemenskap och förbönstjänst. 

 

 Är det inte intressant att de undviker att räkna upp VILKA dessa andliga ledare är, 

 som delat med sig av sina erfarenheter...?!  

 

 Det vore ju värt att VETA om det är ledare som är i livet... eller om det är ledare från förr... 

 JA – visst vore det värt att VETA om det är ledare inom Trosrörelsen, NAR, RKK eller andra samfund...  

 Eller kanske en ”ekumenisk blandning” av ledare...? Kanske Kjell Sjöberg är en av dem? 

 

 Det är av ytterst vikt att VETA vilka det är som ska ”vägleda in i djupare gudsgemenskap och förbönstjänst”. 

 Med tanke på att detta är en bok från Sverigebönen... så är risken att några är NARianer... 

 

Behöver vi verkligen lära oss att be  

via ”Bönekonferenser” och böcker? 

Har inte vår Frälsare Jesus Kristus  

redan lärt oss HUR? 
 

I Lukas 11:1-2 läser vi: 

Och det hände medan han var på ett 

ställe och bad och hade avslutat sin bön, 

att en av hans lärjungar sade till honom: 

Herre, lär oss att be såsom också 

Johannes lärde sina lärjungar.  

Då sade han till dem: När ni ber, så säg:  

Fader vår... 
 

 

Så enkelt! 

Varför måste man krångla till det?! 

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/759489131194/
http://www.sverigebonen.se/nyheter/2014/06/boken-lar-oss-att-be/


ICCC International hade en konferens i Grekland i oktober/november 2014... 

De skickade ut inbjudan redan i juni förra året om detta! 
 

De kallade konferensen för:  

 

                    ATT BESITTA LANDET 

  (Översättning nedan) 

A NEW FUTURE IN THE MAKING 

- - - 

There is a call from the Lord to Possess the land, and the 

Time is Now!  

- - -  

One dimension of this is to identify the personal and 

collective Jericho´s of our time! We have to advance 

through Godly strategy and wisdom, by His grace!  

We in the ICCC International Board are convinced that  

our calling to business and the working life has great 

significance now, and that the timing to take new steps  

in possessing the land couldn’t be better! 

- - - 

To Possess YOUR promised land...  

To Possess OUR promised land... 

- - -  

To Possess the Land, we must hear from God and 

DISCOVER HIS STRATEGY 

- - - 

To Possess the Land, we must FULLY OBEY the 

instructions of the Lord. 

- - - 

We are coming to Athens in obedience to God, for 

proclamation, praising and worshiping the Lord of Lords; 

to stand in the GAP for the business and working life, 

and not least including Greece. We come to proclaim a 

new freedom and a new walk by faith - manifesting the 

Kingdom of God in our time! This means God’s YES to 

wisdom, the working life, our calling to possess the land, 

and to the nation of Greece! 

Kan inte låta bli att undra om “Guds strategi & 

visdom” och ”Herrens instruktioner” förmedlades 

på denna konferens...  

SYFTET MED KONFERENSEN 

 GENOM BÖN OCH TILLBEDJAN, PROKLAMERA GUDS JA  

FÖR VÅR TID, FÖR AFFÄRSVÄRLDEN/ NÄRINGSLIVET  

OCH ARBETSLIVET, OCH FÖR HANS FOLK 

 TA EMOT STRATEGI FÖR HUR MAN BESITTER LANDET 

OCH DEFINIERAR DAGENS - INDIVIDUELLT OCH 

KOLLEKTIV - JERICHOS I VÅR TROSVANDRING I FRIHET 

 ATT SKAPA OCH PROKLAMERA HOPP FÖR GREKLAND 

OCH DESS FOLK FÖR FRAMTIDEN! DET ÄR DAGS FÖR 

GUDS FOLK ATT STÅ I GAPET OCH TA ANSVAR - BE, 

TJÄNA OCH FÖRVÄNTA GUDS JA FÖR GREKLAND ATT 

MANIFESTERAS! 

 

För att läsa bättre  

Se Bilaga #7 
”ICCC_ATT BESITTA LANDET” 

 



Översättning från ovan: 

 EN NY FRAMTID I DANANDET 

 - - - 

 Det finns ett kall från Herren att Besitta landet, och Tiden är Nu! 

 - - - 

 En dimension av detta är att identifiera de personliga och kollektiva Jerikos i vår tid! Vi måste avancera genom  

 Gudomlig strategi och visdom, genom Hans nåd! 

 Vi i ICCC Internatioella Styrelse är övertygade om att vårt kall till affärsvärlden/näringslivet och arbetslivet har  

 stor betydelse nu, och att tidpunkten för att ta nya steg i att besitta landet inte kan bli bättre! 

 - - - 

 Att Besitta DITT förlovade land... 

 Att Besitta VÅRT förlovade land... 

 - - - 

 För att Besitta landet, så måste vi höra från Gud och UPPTÄCKA HANS STRATEGI 

 - - - 

 För att Besitta landet, så måste vi FULLT LYDA Herrens instruktioner. 

 - - - 

 Vi kommer till Aten i lydnad till Gud, för att proklamera, prisa och tillbe Herrarnas Herre; att stå i GAPET för 

 affärsvärlden/näringslivet och arbetslivet, och inte minst bland Grekland. Vi kommer att utropa en ny frihet och  

 en ny vandring i tro – för att manifestera Guds Rike i vår tid!  

 Det betyder Guds JA till visdom, arbetslivet, vår kallelse att besitta landet, och till Greklands nation! 

 

Om man ser på ICCC hemsida...   http://iccc.net/   så ser man att de är just involverade i ”Marketplace”-läran... 

Change Agent --- 7 Bergen strategi... resa upp en generation...   (Kopierat april 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccc.net/


Svenska hemsidan – ser i stort sett likadan ut...   http://iccc.se/    

MEN här annonserar de naturligtvis för:   

 

  Nordisk konferens – Nycklar till vår nordiska framtid 

 
      (Kopierat april 2015) 

 

 

 

Jag lägger inte ner tid att kommentera deras hemsida... att den är ”NAR-infekterad” märks på första sidan! 

http://iccc.se/


ICCC ligger inte på latsidan heller... i november hade de en endagarskonferens  

 

  ”Ett nytt Sverige  - om behovet av ett förvandlat arbets- & näringsliv”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Man kan ju undra...  

 ... om gästtalare Stefan Gustavsson SEA är en ”Change Agent” (Förändringsagent) han också...?!?!!! 

 

 NEJ jag påstod inte detta... jag skrev ”undrar”! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Och i januari i år hade ICCC ännu konferens: 

 

 Förvandlat Arbetsliv – en interaktiv utbildning som ger mening, vision och tro i ditt arbetsliv... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är den officiella hemsidan för  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man nu vet att ICCC är  

djupt involverade i NAR och dess  

7 Bergen Strategi så blir det ju 

”olustigt” och rent av obehagligt! 

 

Visst skulle man kunna förvänta sig 

bättre urskillningsförmåga av kristna 

som utger sig för att utbilda andra!? 

  



Och den 10 och 13 april i år annonserade de naturligtvis också för den kommande Nordiska Bönekonferensen: 
 

  ”GUDS PLAN FÖR UPPRÄTTELSE – Nycklar till vår nordiska framtid” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Missa inte denna mening!!!! 

  

 Talare kommer från samtliga nordiska länder och som tillsammans representerar de olika samhälls sfärerna samt  

 ledare för församlingar, bönerörelsen och näringslivet.  

 

 Detta kan inte skrivas i mer ”klartext” än så här...   

 =  7 Bergen-representanter  =  NARianer  =  Change Agents  =  Förändringsagenter!!! 

 Jag kan inte tolka det annat än att ”bönerörelsen” är just Sverigebönen... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glömt vad ”Change Agent” (Förändringsagent) innebär? 

Ja, det är NARianen Os Hillman som i sin Marketplace Movement (Marknadsplats Rörelsen) förmedlar  

7 Bergen Strategin och som tränar upp ”Förändringsagenter”! 

 

Läs mina tidigare nyhetsbrev (se länkar ovan) för att verkligen sätta dig in i denna ”lömska” strategi. 

Eller... OM du kan engelska och bara vill ha en ”snabbrepetition” så se nedan länkar... 

7 Bergen – med Change Agent (Förändringsagenten) Os Hillman i spetsen: 

                      http://www.7culturalmountains.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag överstätter inte allt... vill mest uppmärksamma årtalet... 

=  7 Bergen-strategin ”uppkom” 1975... 

 

Och här kan man klart och tydligt se och läsa om de olika Sfärerna/ ”Samhällspelarna” / Bergen: 

 http://www.7culturalmountains.org/pages.asp?pageid=64123  - 7 Cultural Mountains 

  

 

 

 

 

 

Det finns 7 Berg av Inflytande inom Kulturen... 

 

År 1975, hade Bill Bright, grundaren av Campus 

Crusade, och Loren Cunningham, grundaren av 

Ungdom med Uppgift, lunch tillsammans i 

Colorado. Gud gav samtidigt var och en av dessa 

förändringsagenter ett meddelande för att ge 

till den andra. Under samma tidsram fick Francis 

Schaeffer ett liknande budskap. Det budskapet 

var att om vi ska kunna påverka någon nation 

för Jesus Kristus, då skulle vi behöva påverka de 

sju sfärerna, eller samhällsbergen som är 

pelarna i varje samhälle. 

Se filmen för en  

“snabbrepetition” 

http://www.7culturalmountains.org/
http://www.7culturalmountains.org/pages.asp?pageid=64123


      Nyhetsbrev från Os Hillman 22 april, 2015 – sänt via e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Som uppskattning för en gåva av vilket belopp som helst så skickar jag dig en  
ny video undervisning som bygger på en ny bok som jag färdigställer om  

6 Stages of a Call from God  (6 Etapper i ett Kall från Gud). Denna en timmes  
undervisning kommer att ges till dig för vilket gåvobelopp som helst. 

 
OS Hillman och hans TFIG, Marketplace Movement och  

dess Change Agent Network... arbetar febrilt... 

De är som sagt NAR agenter för att förmedla 7 Bergen –  
speciellt inom arbetsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sverigebönen annonserar även om den Nordiska Bönekonferensen via Facebook 

    (kopierat 27 april, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mitt senaste nyhetsbrev om Jesusmanifestationen... så nämnde jag lite om Carl-Erik Sahlberg... (sid 11 & 12) 

Bl.a. att de hade tagit bort Carl-Erik Sahlbergs namn från Sverigebönens hemsida! 

 

Här kommer ”bevis” på att han fortfarande är engagerad i Sverigebönen och är delaktig i att förmedla villoläran 

om 7 Bergen... 

 

Google:   

 

 

Hämtat den 8 mars, 2015 från:  http://www.pingstkyrkan.nu/kalendern/ 

  Sverigebönen Carl-Erik Sahlberg – Pingstförsamlingen i Falköping tor 12 mars 19:00 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C-E Sahlberg kom alltså dit som representant för Sverigebönen!!! 

 

http://www.pingstkyrkan.nu/kalendern/


Tidigare i år kunde man på Sverigebönens hemsida se att de annonserade några av Sahlbergs möten:  

http://www.sverigebonen.se/    

           (Kopierat i februari 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ser sidan inte ut som ovan längre... nu ser den ut så här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och de har nu ett nyhetsbrev från mars... 
Som jag med avsikt undviker att läsa – för att slippa kommentera p.g.a. tidsbrist! 

 

 

 

http://www.sverigebonen.se/


Jag har skrivit om Peter Artman  

i tidigare NAR nyhetsbrev…  

Från ovan: 

 http://www.sverigebonen.se/nyheter/2015/01/bon-for-vart-land-13-mars-2015/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missa inte: 

 Carl-Erik Sahlberg, Tanzania är välkänd bland hög som låg efter sina många år som prästen i Klara kyrka.  

 Sverigebönen har vuxit fram med Sahlbergs hjälp. Numera bor han i Tanzania, vid Kilimanjaros fot och tar sig an 

 barnhem. Det blir samlingar i Kvänum med Carl-Erik även 11-12/3. 

  I sommar är han inbjuden talare vid Oassommarmötet i Jönköping. 

 - - -  

 - Sverige med afrikanska ögon, Carl-Erik Sahlberg, Tanzania 

 - Sverige, en del av Europa, Peter Artman, European Union of Prayer 

 - Hur ber vi för Sverige? Hans Lundaahl, Sverigebönen 

BEHÖVER JAG ENS KOMMENTERA?!? 

 

http://www.sverigebonen.se/nyheter/2015/01/bon-for-vart-land-13-mars-2015/


Jag nämnde också i mitt förra nyhetsbrev att Ingemar Helmner är ”ambassadör” för Sverigebönen...  

Och jo då, han reser runt även han och har bön och promotar Sverigebönen runt i landet! 

  

  

 http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2015/02/kumla_4-8mars.pdf  

 Eller se Bilaga #8  ”Sverigebönen_kumla_4-8mars, 2015”      
   (ifall det skulle försvinna från nätet) 

 

    
 

 

 

 

 

Och på samma sida (från ovan) annonserar de om bön i Skaraborg  

(”Skaraborgsbönen” vars hemsida helt plötsligt  

lagts ner och där man hänvisar till Sverigebönen...) 

 
 

 

Tillbaka till Sahlberg! 

Carl-Erik Sahlberg gör också Israelresor arrangerade av Duveskogs Resor http://www.duvres.se/ – de som också ger ut 

Tidningen Trons Gnista http://www.trosgnistan.se/index.php/om-tg/tidningen-trons-gnista  och arrangerar Smålandskonferensen 

http://www.smalandskonferensen.se/index.php  där man bejakar ekumeniken...  

De har tydligen uppdaterat sin hemsida... men på tidigare version av hemsidan kunde man läsa:  
  

 Konferensen gästas varje år av talare från flertalet samfund från OAS-rörelsen till Trosrörelsen. 

 

Vilket bekräftas av annons på sidan 16 i Trons Gnista, Nr 1 / 2015: http://www.trosgnistan.se/pdf/tg2015-1.pdf   

där man ser en samling av talare från just ”Oas till Trosrörelsen”: 

 

 

http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2015/02/kumla_4-8mars.pdf
http://www.duvres.se/
http://www.trosgnistan.se/index.php/om-tg/tidningen-trons-gnista
http://www.smalandskonferensen.se/index.php
http://www.trosgnistan.se/pdf/tg2015-1.pdf


Denna annons fanns i Duveskogs ”Resenytt” från i år. 

”Följ med Carl-Erik Sahlberg på pilgrimsresa och vandra i Jesu fotspår” 

 

För att läsa bättre se Bilaga #9   ”C-E Sahlberg_Duveskogs Resor” 

Bekräftas på deras hemsida:    
http://www.duvres.se/grisrael2015-10-09sahlberg.html  

    

                (kopierat i april 2015) 

 

 
 

 

Jag skrev om UMU (YWAM) förra året...    7 Berg: UMU/YWAM = NAR - Del 6  >>   

Nu bjuder de in Sverigebönen till Restenäs UMU... en ”bekräftelse” på nära och gott samarbete...!??! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har skrivit om Peter Artman  

i tidigare NAR nyhetsbrev…  

Han är också involverad i  

7 Bergen och Sverigebönen! 

http://www.duvres.se/grisrael2015-10-09sahlberg.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_27_2_14.html


Sverigebönens ”agenter” & ”ambassadörer” arbetar hårt med  

att åka land och rike runt för att förmedla 7 Bergen-strategin...  
 

Detta har redan ”smittat ner” flertalet församlingar... och mängder av församlingsmedlemmar  

är helt omedvetna & okunniga om vad det är som förs in i församlingen...  
 

Allt p.g.a. ”bön” som verkar så bra – som verkar så Bibliskt och så ”ofarligt”...  

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                            
 

 

 

                           

 

OBS!                                   Bön från de 7 samhällsområden i Sverigebönen! 

 

 

 

 

 

 

Kära vänner, om ni eller er församling är involverade i Sverigebönen... om ni får besök av  

Ingemar Helmner, Carl-Erik Sahlberg eller någon annan agent/ambassadör för Sverigebönen... 

SE UPP!!!  

Rannsaka hela sammanhanget och jämför det med Guds Ord – våga bedöm det utifrån Bibelns ljus! 

 

NU när ni VET att det inte är fråga om bön för Sverige i Biblisk bemärkelse, utan att det är 

en bönestrateg ifrån Trosrörelsens NAR apostlar och profeter för att inta de 7 Bergen (Samhällspelarna)  

= för att inta landet och ”usher in” Kingdom Now   

=  för att föra in/etablera Kungariket Nu... 

 

Det är med allvar jag vädjar från djupet av mitt hjärta: 
Tag avstånd ifrån detta och avsäg er denna involvering! 

 

Berätta för era ledare och församlingsmedlemmar om villolärorna som förmedlas! 

 Läs på från de föregående nyhetsbreven – eller låt dem själva läsa... 

 



En iakttagelse jag gjorde i december angående förra årets Jesusmanifestation...  

     Jesusmanifestationen NAR infekterat Del 8  >> 
Angående Stefan Swärds ”namninsamling” emot SD... och debatt med Julia Kronlid... 
 http://www.stefansward.se/2014/12/19/har-ar-artiklarna-som-publiceras-idag/     

 http://www.dagen.se/debatt/380-pastorer-flyktingpolitiken-inte-f%C3%B6r-gener%C3%B6s-1.306400     

 http://www.varldenidag.se/debatt/2014/12/19/Debatt-Hjalpa-manniskor-pa-flykt-ar-bland-det-viktigaste-vi-kan-gora/  

 

 http://www.stefansward.se/2014/12/19/direktsand-tv-debatt-ikvall-med-sverigedemokraterna/  - Sveriges Television och 

 Aktuelltredaktionen följer upp vår debattartikel idag med en direktsänd debatt mellan mig och SD:s Julia Kronlid  

  Kan ses här:   

  http://www.apg29.nu/index.php?artid=17532 - Julia Kronlid (SD) stod upp för Jesus i Aktuellt 

http://aletheia.se/2015/02/06/het-debatt-mellan-dahlman-och-sward-kring-pastorala-vanstermanifestet/ - Het debatt mellan  

Dahlman och Swärd kring pastorala vänstermanifestet 

Var lugn, jag ska INTE prata ”politik”... MEN... läs vidare... detta är intressant! 

 

STEFAN SWÄRD ÄR MED I LEDNINGSGRUPPEN FÖR JESUSMANIFESTATIONEN... 

Utdrag från förra nyhetsbrevet: 

 Missa inte att Stefan Swärd och Stefan Gustafsson är med i ledningsgruppen för detta ”ekumenikande”... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag från bilagan:     Jesusmanifestationen_Bönevandring 2014 Se Bilaga #10  ”Jesusmanifestationen_Pressrelease_2014” 
STOCKHOLM DEN 17 MAJ 2014               (ifall det försvinner) 

 
1. Start Bön Vid högerväng från Strömbron längs med Slottskajen till Norrbros slut.  
Bönestationen 1 är framför riksdagen huvudingång.  
Vi ber för: Statschef Kung Carl, regeringschef Fredrik, regering olika partiledare, riksdag.  
Vi ber att Gud kommer att överraska Sverige + valet  
Jesus är vår frälsningsklippa Ps 89:27 Tala ut: Han skall ropa till mig: Du är min Fader, min Gud och min frälsnings klippa Jesus!  
Vi ber för Politiker och ”Helige Andes Holmen” att du Fader, min Gud och Jesus frälsningsklippan ska finnas där i varje beslut,  
vi ber om vishet, beskydd, hjälp att förvalta skattepengar till vårt lands bästa.  
Be att varje ledare söker Gud och att landet ska vara grundat på 10 Guds bud! 
 

Här gick man alltså i en manifestation och bad efter 7 Bergen...  

man bad bl.a.:             Vi ber att Gud kommer att överraska Sverige + valet  

                   hjälp att förvalta skattepengar till vårt lands bästa. 

                   Be att varje ledare söker Gud och att landet ska vara grundat på 10 Guds bud ! 

När då 13% av svenska folket ”ÖVERRASKAR SVERIGE + VALET” med att rösta fram SD som 3:e största parti...  

Ja då har man antingen glömt vad man bad om, eller så ifrågasätts helt plötsligt OM Gud var med i detta...  

Ja, för det måste de väl ändå göra, när Stefan Swärd och en mängd pastorer skriver på en ”namninsamling”...!??! 

Gud svarade ju faktiskt konkret på den bönen ”överraska Sverige + valet”...  

Summering av min ”iakttagelse”: 

Vad gör det då för nytta att gå Jesusmanifestationer och be ”strategiska böner” om man inte TILLÅTER GUD  

att ge de bönesvar som HAN ger = att överraska Sverige + valet...?!??   

 
               Be careful what you pray for!              Var försiktig med vad du ber för! 

om! 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_23_12_14.html
http://www.stefansward.se/2014/12/19/har-ar-artiklarna-som-publiceras-idag/
http://www.dagen.se/debatt/380-pastorer-flyktingpolitiken-inte-f%C3%B6r-gener%C3%B6s-1.306400
http://www.varldenidag.se/debatt/2014/12/19/Debatt-Hjalpa-manniskor-pa-flykt-ar-bland-det-viktigaste-vi-kan-gora/
http://www.stefansward.se/2014/12/19/direktsand-tv-debatt-ikvall-med-sverigedemokraterna/
http://www.apg29.nu/index.php?artid=17532
http://aletheia.se/2015/02/06/het-debatt-mellan-dahlman-och-sward-kring-pastorala-vanstermanifestet/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin23_12_14/Bilaga_2_Jesusman_bonevandring%202014.pdf


Med tanke på Jesusmanifestationen... 

 

Det är fler sammanhang 

som tyvärr bejakar 

Jesusmanifestationen  

och dess ekumeniska 

inställning. 

 

Hm... ”Himlatåget” som 

slutligen bär till Rom... 

 

Visst är det tragiskt och 

bedrövande att man inte 

tycks kunna lita på många 

kristna sammanhang i 

Sverige idag! 

 

Det är inte många  

som ställer sig upp och 

varnar, utan de hänger 

bara på ”tåget”... och 

följer med... 

 

 

 

 

 

  Kopierat från tidningen Inblick 2014 

 



Och när jag ändå skriver om ekumenik... 

Det är svårt att ens förstå HUR församlingar kan gå den rikting de nu går... när de har Bibeln... 

 

Även delar inom Frälsningsarmén är verkligen ute på oerhört ”hal is”... 

http://www.expressen.se/kvallsposten/har-ar-kyrkan-som-satsar-pa-kampsport/ - Här är kyrkan som satsar på kampsport 
Publicerad 04 jan 2015 22:59 
 

Glöm uniformerade soldater med gitarrer och kokande grytor. 
I Malmö utbildar Frälsningsarmén barn och unga i kampsporten jujutsu och till lunch bjuder de på yoga. 
– Om vi ska överleva måste vi förändras och bli moderna, säger jujutsu-instruktören och kårledaren Patrik Olterman. 

För de flesta är Frälsningsarmén synonymt med gatusoldater, sång och musik. Men i kåren på Gamla Väster i Malmö drivs sedan  
fem år tillbaka en annorlunda verksamhet. Här lär kårledaren Patrik Olterman ut jujutsu till unga och ett par gånger i veckan fylls 
kyrksalen av människor som passar på att köra lite yoga på lunchrasten. 

– Syftet med jujutsun för de unga är att under lekfulla men disciplinära former lära sig självförsvar och att våga säga nej till  
mobbning. Det kallas "mobbsäker", säger Patrik Olterman. 

Tränar med föräldrarna 
Jujutsukursen sker i samband med barnens föräldrar, de unga adepterna i åldrarna 4-12 får helt enkelt testa sina grepp och  
kast på sina äldre släktingar. 
– Den som blir attackerad får lära sig att försvara sig, men inte med slag eller sparkar. 
Instruktör är Patrik Olterman som själv utövat sporten i 18 år. 
För den vuxna gruppen erbjuder Frälsningsarmén också en jujutsu-liknande kurs, men där är det mer av mixed martial arts, MMA. 
– Fast det är den gamla, historiska formen där vi utgår från historiska manualer, säger Patrik Olterman. 
Utöver kampsporten kan hugade även komma till kyrkan för att utöva meditationsformen yoga - två gånger i veckan är det  
lunchyoga i Frälsningsarméns lokaler på Gamla Väster i Malmö. 
– Ett perfekt sätt att utnyttja lunchrasten på, konstaterar Patrik. 

Nystart och modern 
Den moderna versionen av Frälsningsarmén i Malmö såg sitt ljus för fem år sedan då Patrik, 41 och hustrun Hanna, 39, fick i  
uppdrag att starta en kår med inriktning på nystart då kom de direkt från Frälsningsarméns officersskola i London. 
– Som kyrka är det vår roll i samhället att vara människor nära, att finnas till. Men ska vi i dag vara relevanta och spela någon  
roll måste vi prata det språk som pratas i dag, säger Patrik Olterman. 
Frågan om relevans är viktig, inte bara för Frälsningsarmén. Många kyrkor brottas i dag med vikande medlemsantal och färre besökare. 

Tappat medlemmar 
Satsningen på moderna aktivteter i Malmö har gett önskat resultat - men också tappade medlemmar. 
– Hur satsningen har tagits emot beror på vem du frågar, säger Patrik Olterman och fortsätter. 
– Den äldre generationen reagerade väldigt starkt bara vid tanken på förnyelse och vi har tappat ett antal medlemmar. Däremot  
har vi fått in en helt ny generation av människor som kommer till kyrkan, helt plötsligt finns det en kyrka som passar dem, säger  
Patrik Olterman. 
Men hoppet är inte ute för den som fortfarande vill ha sin mer traditionsenliga kyrka. 
– Vi har en kår i Limhamn som håller den mer traditionella linjen med uniformer och musik. Det ska finnas en kyrka för alla, säger  
Patrik Olterman. 
     Av Magnus Andersson 

 

Men vad kan man begära av Frälsningsarmén och deras kårledare när inte ens Generalen Cox är på rätt väg?!? 
 
Han som samarbetar med just RKK och påven... 
 http://www.takeheed.info/pdf/2015/January/Salvation-Army.pdf - SALVATION ARMY ‘captured’ by POPE FRANCIS  
                                                          http://www.salvationarmy.org/thegeneral/Vatican  

 

Att kalla påven för “Your Holiness”… “Din Helighet”… 
 
Att säga detta uttalande (se nedan) om påven...  
 Påven som tillber reliker och dyrkar ”en annan jesus” som offras tusentals gånger i veckan... m.m.  
 och som själv är en villolära då han utger sig att vara ”Kristi Ställföreträdare”...  
 
Ja, det är rena rama hädelsen! 
 
 

http://www.expressen.se/kvallsposten/har-ar-kyrkan-som-satsar-pa-kampsport/
http://www.takeheed.info/pdf/2015/January/Salvation-Army.pdf
http://www.salvationarmy.org/thegeneral/Vatican


     För att läsa hela artikeln  

     Se Bilaga #11  ”Frälsningsarméns General Cox och påven”                          

                  (ifall länken skulle försvinna!) 

 
 

Through many of your public utterances, 

alongside the actions you are taking to 

address various matters within the Catholic 

Church, we clearly recognize your 

Christlikeness as you seek faithfully to be  

a true minister of the Gospel. This example 

of holiness transcends denominational 

boundaries and we are grateful to God for 

every evidence of his Spirit abiding in your 

life.  

 

Genom många av dina offentliga uttalanden, 

vid sidan av de åtgärder du vidtar för att 

hantera olika frågor inom den Katolska 

Kyrkan, så erkänner/medger vi tydligt din 

Kristuslikhet då du troget söker vara en sann 

Evangeliets tjänare/minister. Detta exempel 

på helighet överskrider samfundsgränser och 

vi är tacksamma till Gud för varje bevis på 

hans Ande som förblir i ditt liv. 

 
Jag hoppas att du som läser blir lika chockad som jag blev när jag läste det! 
Om du inte redan visste om detta... det är ju ett tag sedan... 
 
Men visst är det intressant att detta inte tycks ha tagits upp i de ”kristna” tidningarna i Sverige...  
Jag kan i alla fall inte hitta någon artikel när jag googlar... 
Hm... man kan ju undra varför?!?  
Är det för den ”politiska & ekumeniska korrekthetens” skull?? 
 
 
Men man kan hitta en liten notis om det här: 
http://www.fralsningsarmen.se/Global/Filer%20-%20Tidaholm/K%C3%A5rbladet%20febr%20mars%202015.pdf  

 
 

  Kårbladet febr - mars 2015   
  Frälsningsarmén Tidaholm 
 
 
 
Jag tar inte upp om vad Katolicismen och påvedömet innebär...  
Det finns oändligt många artiklar som avslöjar om ”Skökan” redan... för att inte nämna att Bibeln gör det! 
 

Generalen Cox borde vända om!!!  
 
Detta måste vara en stor SKAM för varje ”Salvationist”!  
 
DET MÅSTE FINNAS MASSVIS AV FRÄLSNINGSSOLDATER SOM ÄR UPPRÖRDA ÖVER DETTA... 
 
Eller vet de inte ens om det...? 
 
 

http://www.fralsningsarmen.se/Global/Filer%20-%20Tidaholm/K%C3%A5rbladet%20febr%20mars%202015.pdf


En syster i Herren delade nyligen vad hon ”upptäckt” i Bibeln... som jag i min tur vill dela med er: 

5 Mos 30:10-15: 
 10 när du lyssnar till Herrens, din Guds, röst och håller hans bud och stadgar som är skrivna i denna lagbok,  

 och vänder om till Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. 

 11 Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta.   

 12 Det är inte i himlen, så att du behöver säga:  

 "Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?"   

 13 Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga:   

 "Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?"   

 14 Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det.   Svenska Folkbibeln (SFB) 

Hon kom omedelbart att tänka på Bob Jones & Patricia King & Todd Bentley som påstod sig besöka ”3:e Himmelen”... 

Och med ”andra sidan havet” så hon kom att tänka på den s.k. väckelsen i Lakeland... = man behöver INTE åka över 

havet för att ”hämta hem” smörjelsen!!!              (Avlidne Bob Jones, Patricia King & Todd Bentley var/är också NARianer!) 

AMEN – vi har alla instruktioner som vi BEHÖVER i Bibeln – Gud ÄR God! 
      

Och här kommer några fler Bibelverser:   

Johannes 1:51     

 And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open,  

 and the angels of God ascending and descending upon the Son of man. King James Version (KJV) 

 Sedan sade han till honom: "Jag säger er sanningen[a]: Ni ska få se himlen öppen  

 och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."  Svenska Folkbibeln 2014 (SFB2014) 

  Och han sade till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag er:  Härefter* skall ni få se himlen öppen,  

 och Guds änglar fara upp och ner över Människosonen.   Svenska Reformationsbibeln (2a uppl 4 mars 2015) 

 

Ordspråksboken 30:4  

 Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists?  

 who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth?  

 what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell?  King James Version (KJV) 

 

 4 Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? 

 Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? 

 Vad heter han, och vad heter hans son - du vet det ju?  Svenska Folkbibeln (SFB) 

Jag kan lova att detta handlar INTE om NAR-profeter och apostlar som har ”tillträde” till himmelen!! 

Ja... NARianerna och deras ”Third heaven experiences” – Tredje himmelen upplevelser – bör granskas utifrån Bibeln!  

Här framkommer det att det är änglar och naturligtvis kan vår Herre och Frälsare som kan ”fara upp och ner”...  

 

Vill även dela en syn som min kära Mor såg den 11/4-2015 när hon läste en Bibelvers om väktaren på muren – hon såg: 

 ”Muren var helt borta – det var jämnt och inget som hindrade – ingen väktare fanns kvar” 

DETTA ÄR ALLVAR MINA VÄNNER!! 

Det finns ju ”väktare” som varnar än idag – men de är få – och i de största samfunden idag så verkar faktiskt väktarna 

vara borta... det tas in den ena läran efter den andra och man anpassar sig till världen... 

 

Enligt Kjell Sjöberg så var det The restoration of the ministry of the apostle is bringing a new unity in the Body of Christ. 

              Återupprättandet av Apostla Ministryn/Tjänsten som medför en ny enhet i Kristi kropp.  (sid 10 ovan) 

Och jag upprepar vad den Nordiska Bönekonferensen skriver:  

 Det finns en rikedom av undervisning och det profetiska verk från Kjell Sjöberg angående de nordiska länderna  

 från 80-talet 90-talet,...  

Vart är då den gedigna Bibelundervisningen idag??  



Vart är då den FRISKA församlingen MED väktare som håller sig till Bibeln allena?!?   

Visst, det finns några sådana församlingar, men de är få och långväga emellan... 

 

Se er omkring i kristenheten idag – hur ekumeniken banat väg till att inte våga stå för Bibelns Sanningar... 

Var det denna sorts ekumeniska ”enhet i Kristi kropp” som Kjell Sjöberg menade att ”Apostla Ministryn/Tjänsten” 

skulle åstadkomma? 

Naturligtvis var inte allt som Kjell Sjöberg sa och gjorde fel. Tvärtom mycket av det han varnade för var viktigt! 

Men som så många andra... som så många olika sammanhang... så måste man idag också titta på VAD VAR DET SOM 

HAN OCKSÅ BEJAKADE...  

Han bejakade Trosrörelsen och dess självutnämnda ICA/NAR apostlar och profeter och hade bönekonferenser och 

andliga krigsföringsengagemang tillsammans med dem. Därför anser jag att han tyvärr, tragiskt nog, faktiskt var en 

villolärare – fortfarande är det genom sina böcker om ”andlig kartläggning & krigföring” m.m. 

Man kan läsa ANDRA sundare böcker som varnar om t.ex. det ockulta, vilket Kjell också gjorde, men där man INTE också 

får villoläror/NAR-läror på köpet!  

Jag, personligen, tror att Kjell Sjöberg och många med honom varit med att ”riva ner muren” istället för att bygga... 

 

Så när vi nu kan se historian och vad och vem som ligger bakom denna Nordiska Bönekonferens… så avråder jag än en 

gång av hela mitt hjärta att ta del i denna konferens! 

 

Jag vet att jag kan anses ”andligt överdriven” av vissa... men VEM är det som överdriver i andligheter vill jag fråga? 

Detta är skrivet för att VARNA de som vill bli varnade och med djup bedrövan i mitt hjärta! 

Du som varit eller är involverad i Sverigebönen eller liknande bönerörelser med ”, samt Jesusmanifestationen, och  

som nu inser att detta är fel... Omvänd dig! Gå till Herren i bön och avsäg dig detta och be om rening i Lammets Blod!  

Hans Nåd räcker – Gud ÄR God! Och ta inte del i den Nordiska Bönekonferensen! 

 

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! 

 


