
Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev – Juli  2017 
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg...  Fler svenska NARianer... – DEL 17 
    

(Marketplace Movement... 7 Mountains...)        

 

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!      

 

Den här gången ska jag försöka fatta mig något kortare! 

Jag hoppas och ber att kunna förmedla det jag känner nöd för... som jag anser allvarligt för kristenheten i Sverige... 

Inte heller skriver jag detta nyhetsbrev med lätta... utan med ”fruktan och bävan”, med rannsakelse och mycket bön. 

Jag har haft mycket av detta material en längre tid, men p.g.a. förra nyhetsbrevet som tog tid så har detta fått vänta. 

    Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg… Jesusmanifestationen–Ellel influenser = NARinfekterat – DEL 16 >> 

 

Hm... hur ska jag börja!? Jag tror bestämt vi har fler svenska NARianer... Bäst att börja från början, antar jag...   

 

En trogen och kär syster i Herren skickade en länk till mig den 22 februari, 2016... som jag lyssnade på ganska snart... 

  Örjan Armgrens vittnesbörd – YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=9_6MBqyYP2E  
 Publicerades den 7 mars 2014 

Örjan går med Gud i det naturligt övernaturliga. Med både ödmjukhet och 

engagemang berättar han om när han mött änglar, hört Guds röst, profeterat in  

i människors liv och sett dem bli förvandlade av den Helige Andes kraft. Från att 

 ha varit en sekulär ateist har han nu insett att han är oändligt älskad av universums 

skapare, och han brinner för att sprida vidare den kärleken till andra.  

Från ett möte i Uppsala Baptistkyrka, 1 mars 2014. 

 

Tyvärr, så måste jag säga att, som jag uppfattar det från filmen, så är det inte ”kärleken” som Örjan Armgren sprider 

vidare i ovan ”vittnesbörd”, snarare så sprider han sina gnostiska och obibliska upplevelser...   

Jag har tagit med en hel del citat nedan för att visa vad jag menar!   

C:a 07:20   

  ... Jag kan säga det, jag har många gånger sett t.ex. människor skriver om Bill Johnson och Bethel Church.  

  Jag har själv varit där och den atmosfären utav den Helige Ande som var där. Jag kan säga; jag hade inte  

   förväntat mig det. Men det var inte heller så att jag hade bestämt själv att jag skulle åka dit, utan Herren  

   öppnade för mig ekonomiskt. Jag och Simon blev ditslängt till Amerika utav Herren. 

  ... jag sitter och lyssnar på en predikan av Bill Johnson... så säger Herren åt mig ”Örjan, du och Simon ska åka dit” 

   Ja, men jag har inte en spänn att åka dit, sa jag. ”Jo, du och Simon ska åka dit”.  

  Jaha, och så var jag in och så bara ”på det där hotellet ska ni bo”. Jaha, OK, men hur ska det här gå till, tänkte jag. 

   och så säger Han åt mig ”Nu ska du ringa Simon och säga det här”.  ...  

  WOW  –  ”BÄSTA” VÄRSTA REKLAM FÖR BETHEL CHURCH!!!   

     MEN... skulle Herren skickat iväg dem till Bethel Church... !???!  JAG TROR INTE DET!! 

C:a 14:32 

 ... två kvinnor... den ena är så fylld utav Den Helige Ande – hon skriar som en örn, hon bara ”hooo” och den andra  

   kvinnan leder henne fram. Kommenterar ”fylld” längre ner... 

   ... och när lovsångsteamet sätter igång så faller Den Helige Ande och där får vi bli använd av Den Helige Ande och  

  tala in i människor runt omkring oss... 

   ... och när jag bara kliver in i hotellet så säger Herren åt mig ”Örjan, du och Simon ska gå till baren”. 

  C:a 20:48 

 ... vi är ju på Bethel Church och 11:30 skulle vi få träffa profeter... 

    C:a 21:18 

 ... när vi står där, då kommer det en man klädd i vaktmästarkläder...  ... så tar han tag i oss så där och Den Helige Ande  

http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_1_3_2017.html
https://www.youtube.com/watch?v=9_6MBqyYP2E


   faller – jag kan säga vi var så full i Anden så   

  vi stod och höll i väggen så här...  

C:a 22:20 

   ... det är barn i församlingen som är profeter...  

C:a 24:13 

 ... och så börjar de profetera in i mig.  Och än idag när jag lyssnar på det här bandet så hör jag profetiorna går i  

  uppfyllelse. Det är livslevande profetia i den väg jag går med Herren. Så ibland så säger Helige Ande åt mig 

  ”Örjan, ta kassettbandet och lyssna nu”. Så jag sätter mig ner och lyssnar, så hör jag – oj – det här var jag nyss  

  med om. Det är en levande profetia. 

C:a 25:09 

   ... vi kom knappt in i taxin därifrån för att vi var så fyllda.   

  ... vi satt bara och skratta.      

C:a 32:01 

   Jag kan säga, vi var i sånt flöde när vi var i Redding i Bethel Church och det var inte bara i församlingen, det var utanför.        

    VEM vill då inte åka dit??!??! Stor frestelse för de som inte har insikt om villolärorna... 

 

MER om detta ”hotellbesök” längre ner i Simon Ådahls ”vittnesbörd”... ca 37:00 minuter in – sidan 11 nedan. 

Det känns verkligen ”tungt” och bedrövande... att ta del av detta ”vittnesbördet”...!  
Speciellt med tanke på HUR många som har åkt dit och som kommer att vilja åka dit när Simon och Örjan varit där och  
som nu ”legimiterar” detta som förmedlas i Bethel Church! 
Och oerhört beklämmande att höra hur åhörarna bara skrattar åt allt som Örjan berättar... 
 
Jag hade tidigare hört Simon Ådahl berätta om när de var på ”hotellet”... jag mindes bara inte att han berättade att det  
var Bethel Church de besökte... han nämnde aldrig det, visar det sig! ... men här är det bekräftat i Örjans ”vittnesbörd”. 
 
Vi fortsätter med några fler citat och kommentarer från ”Örjans Armgrens vittnesbörd”: 
C:a 1:20:14 

Och när jag lägger mig ner i sängen så är hela sängen elektrisk. Så jag får små stötar när jag lägger mig ner - "Szzz" och jag 
flyger upp! 
- - - 
... och i samma stund så slår en sådan kraft ner i mig. Simon sitter och tittar och ser det här. Han ser hur jag blir röd som en 
kräfta, blodådrorna i mig bara går ut. Under tiden jag känner den här kraften går igenom mig, tårarna börjar rinna på mig 
och jag säger "Simon, Simon vad är det som händer? Vad är det som händer Simon?" 
Och Simon säger bra "HeHeHeeee" och jag ser skräcken i Simons ögon. Först tyckte han det var lite roligt att se Örjan i den 
här spänningen. Det var som att en kommit in i ett elskåp och tagit i sladdar som jag inte skulle röra. 
- - - 
I samma stund som det här sker så får Simon till sig och så börjar han ropa ut mitt i den här delen.  
Det går en sån kraft igenom mig, jag gråter och jag ropar till Simon "Vad är det som händer!?" 
Så säger Simon, han skriker ut "Örjan, Herren säger åt mig att det var en ängel du mötte!  Örjan, det var en ängel du mötte!" 
"Käre Jesus" och jag satt i den här kraften. Och efter en stund så svalande den här kraften utav, men jag kan säga att under 
hela natten så låg jag i en svallvåg i från Herren där Han mötte mig. 
På morgonen när vi vaknade samtidigt jag och Simon, då reser vi oss upp ur sängen och bara tittar på varann  
"Simon"/"Örjan" – ”Vi KAN BE OM ALLT!” 

1:24:15 "VI KAN BE OM ALLT!” – DET VAR EN UPPENBARELSE! 
Och vet du vad vi började göra där? Det här kanske spränger din begränsning – fine – för Gud är inte begränsad! 
Vi började be för släktingar som hade gått bort, längre bak i ledet,  
som inte hade tagit emot Jesus... 
Får man göra så???  
Ja, välsignelsen i släktled efter släktled – står det i skriften om. 
Vi har Skriftens Ord på det här. 
 

1:28:45 Det kommer att bli en sådan änglamanifestation som aldrig någonsin tidigare. Vi är på väg in i den tiden. Vet ni det?    

   Herrens änglar. Det kommer att vara som Jakobs stege där änglarna går upp och ner. Vi är inne i den delen. 

           Detta är TYPISKT Bill Johnson & NARian-lära med ”portaler” där änglar sägs gå upp och ner mellan  
           himmelen och jorden... för att kommunicera med människor... = definitivt hämtat från Bethel Church! 

C:a 1:29:00 
 ... så är det en bil som kommer in framför mig – så står det Luk 2:8... och då handlar det som ängeln som uppenbarar sig   

Det står inte i Bibeln om att vi kan be för släktled – 
för de som redan gått bort... 
Att vi ska be för döda släktingar... = Aldrig! 
BIBELVERS? – TACK! 
 
 

? 

 

Vad säger Guds Ord om ”fylld av Anden”...??  

= tala till varandra med psalmer & sånger... sjunga och spela för Herren och Tacka Honom!  
 

Efesierbrevet 5:18-20: 18. Och drick er inte berusade av vin, det leder till ett dåligt levnadssätt,  

utan låt er uppfyllas av Anden. 19. Tala till varandra i psalmer och lovsånger och andliga 

sånger, och sjung och spela för Herren i ert hjärta, 20. och tacka alltid Gud och Fadern för allt 

i vår Herre Jesu Kristi namn.   Svenska Reformationsbibeln NT (9 september 2016) 
 

= En STOR kontrast jämfört med Örjan och Simons ”andefylla”... tycker du inte!??! 

Profetior om att de blivit utvalda NARianer...!??   

Profetior om att de ska inta de 7 Bergen...!?  

Det är klart man undrar!!! 



för herdarna. Så här gjorde Herren med mig och Han vill spränga våra begränsningar och just att vi ska vara barnet som  
vill ha allt gott med Honom och gå med Honom i det här. 
- - - 
... händelsen med Petrus när han satt i fängelset...  
... apostlagärningarna 12... tänk att de trodde mer på att det var en ängel än Petrus själv. 
... hur många gånger såg de änglar själv? Hur vanligt var det med änglarna så att de trodde mer på att det var en ängel  

än Petrus? Tala om att läsa in något som inte står i Bibeln! 
1:33:25  
  Och i natt satt jag och hörde på YouTube och så var jag inne och lyssnade på en som heter John Paul Jackson. Jag vet   
  inte om ni vet vilken det är. Micke vet. Och han har något som heter ”dreams of vision”... och då hade han just   
  någonting om änglar – så jag gick in och så tröck jag på den här och så säger han exakt samma sak och jag bara  
  skrattade i natt när jag låg och lyssnade ”Fader Du är rolig du, men tack för bekräftelsen att du lagt det i mitt hjärta” 

  John Paul Jackson var en av Kansas City-profeterna!!!  
  = samme villoande måste ha gett Örjan denna ”insikt” om änglar... 

 
Låt mig snabbt visa VEM John Paul Jackson var:  

 https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Paul_Jackson  

John Paul Jackson, född 30 juli 1950, död 18 februari 2015,
[1]

 var en amerikansk evangelikal  

och karismatisk predikant och teolog. Han var en tidigare medlem av de så kallade Kansasprofeterna. 

Han var bunden till Streams Ministries, som han grundade 1993,
[2]

 och hans predikningar handlade oftast om profeterande  

och då i synnerhet genom att tyda drömmar och visioner.
[3]

 Jackson var med i ledningen av Anaheim Vineyard i Anaheim 

tillsammans med John Wimber under 80-talet, och sedan i Metro Christian Fellowship i Kansas City, Kansas tillsammans  

med Mike Bickle. 

Jackson startade en hel del utbildningar och seminarier, han skrev böcker och var även med i TV-program tillsammans med 

andra kristna förkunnare, som till exempel Benny Hinn och Sid Roth. 2013-2014 hade han sitt eget TV-program, Dreams & 

Mysteries, på Daystar. 2003 gick 13 000 studenter i hela världen hans kurser.
[4]

 

 
 https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?tag=john-paul-jackson  

 The Perfect Storm of Apostasy – An Introduction to The Kansas City Prophets and Other Latter-Day 
Prognosticators  

 - - -  
 The core team of Mike Bickle, Bob Jones, John Paul Jackson, Rick Joyner, and Paul Cain became the primary 
prophetic celebrities. The very first aberration, that continues to this day in this and offspring movements, is the 
emphasis on raising up personalities who claim to have certain prophetic or apostolic authority. 

 
Det här är en mycket bra länk som förklarar hela NAR-problematiken och dess NARianer... men se ”sammanhanget” med denna 
rörelse och John Paul Jackson = han var en av dem! 

http://so4j.com/new-apostolic-reformation-latter-rain    
New Apostolic Reformation (NAR) - Latter Rain - False Teachings   
  Nya Apostoliska Reformationen (NAR) - Latter Rain - Falska Läror 
NEW APOSTOLIC REFORMATION & LATTER RAIN aka Kingdom Now & Kansas City Prophets / Dominion Theology 
/ Manifest Sons of God (Joel's Army) / Third Wave / Toronto Blessing - is all Heresy & is False Teachings regarding the 
Modern Day Prophet & Apostle Movement in the Church. 
  NYA APOSTOLISKA REFORMATIONEN & LATTER RAIN också känd som Kingdom Now  (Guds Rike Nu)&    
   Kansas City Profeter / Herraväldesteologi / Guds Manifesterade Söner (Joels Armé) /Tredje Vågen /  
  Toronto Välsignelsen - är alla kätteri/irrlära och falska läror gällande Dagens Profet & Apostlar Rörelse inom Kyrkan. 
- - - 
FALSE TEACHERS LIST OF THE: NEW APOSTOLIC REFORMATION (NAR) - LIST 

• Randy Clark LISTA PÅ FALSKA LÄRARE AV: NYA APOSTOLISKA REFORMATION (NAR) - LISTA 
• Kim Clement 
• John Crowder 
• John Dawson 
• Joy Dawson 
• Jack Deere 
• Lou Engle – Founder of The Call 
• Francis Frangipane 
• Ted Haggard 
• Bill Hamon 
• Steve Hill 
• Mike and Cindy Jacobs – Founders of Generals International 
• John Paul Jackson 
• Bill Johnson – Head Pastor of Bethel Church / Jesus Culture 
• Bob Jones 
• Rick Joyner - Founder of Morning Star Ministries 
• John Kilpatrick 
• Patricia King 
• George Otis Jr 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Paul_Jackson
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Paul_Jackson#cite_note-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Evangelikal
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karismatisk_kristendom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kansasprofeterna
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Paul_Jackson#cite_note-2
https://sv.wikipedia.org/wiki/Profetia
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Paul_Jackson#cite_note-3
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaheim_Vineyard&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anaheim
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Wimber
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Metro_Christian_Fellowship&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kansas_City,_Kansas
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kansas
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mike_Bickle
https://sv.wikipedia.org/wiki/Benny_Hinn
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sid_Roth&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Daystar
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Paul_Jackson#cite_note-4
https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?tag=john-paul-jackson
http://so4j.com/new-apostolic-reformation-latter-rain
http://so4j.com/new-apostolic-reformation-latter-rain#manifested_sons_of_god


• Chuck Pierce 
• Michael Pierce 
• Sid Roth 
• Dutch Sheets 
• Ed Silvoso 
• Tommy Tenney 
• Richard Twiss 
• C. Peter Wagner – Founder of Global Harvest Ministries 
• John Wimber 
•  .. and many more! 

   
Tillbaka till Örjans vittnesbörds ”smörja” – eller ”papegojesnack” som Elvor Ohlin skulle kallat det! 
 

1:34:00  Och just den här delen som jag också vet att Herrens änglar är här ikväll  
   och som vill röra vid oss alla. Och vi är på väg in i en tid tillsammans       VART i Bibeln står det att änglar vill röra oss?? 
  med Herren där änglar kommer att bli vanligt. För de är till för att            VART står det att vi ska tillåta dem att röra oss?? 
   betjäna oss, att hjälpa oss i den vandring vi har tillsammans med Gud.      Jag    
  vet det bara! ... Jag har fått gång på gång att allting är förberett. 
   Jag har ingenting att komma med förutom mitt vittnesbörd hur Jesus mötte mig.  = Precis = INGET Bibelord som styrker detta! 
 - - -                                    Upplevelser är INGA bevis på att det är Gud! 
   ... det jag fått vara med om – vilken kärlek Herren har till varje människa. 
  Och det att jag fått vara en kanal för Hans kärlek och tala in i människor...                 - - - 
                                 
   ... tagit tid att vila inför Herren – då kom Han med presenter! 
  - - - 
1:38:54  Det här kanske kommer att sträcka era begränsningar, men så gott – det är därför jag är här! 
 
 1:45:12  Och det är förnyelsetider från Herren nu, Förnyelsetider!??! 
 där Han vill möta våra hjärtan.  ALDRIG att Herren skulle ge förnyelse med NAR manifestationer  
     och upplevelser som går i strid med Sitt Eget Ord! 

Och jag ber också om att var frimodiga nu – känner ni att ni ska gå runt och be för människor – gör det. 
Låt livet vara härligt, flöda med Den Helige Ande. För vi måste komma ut det här: det är ingen som fått nåt mer. 
Det här är vi ute också och pratar om, Simon och jag: vi har inget mer än er!  
Men vi brukar säga just om den här delen; vi har en rolig bild också – vi brukar säga så här:  
 Vi är två buspojkar som sitter i ett sprängförråd och leker med tändstickor. 
 Vi har ingen aning om när det kommer att smälla ifrån Herren, men vi vill 
 Uppleva Gud. Och vi sitter med tändstickor så här – det verkar inte funka – nä – pang! 
             Simon & Örjan borde ryckas ur den falska elden som de leker med – och som de är med och sprider!!! 
                                        Jude 21-23        King James Version (KJV) 
   

21 
Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. 

   22 
And of some have compassion, making a difference: 

    23 
And others save with fear, pulling them out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh. 

 

  21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.     
    22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot   
    23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan,  
    så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.   Svenska Folkbibeln (SFB)  

 

   21. Se till att ni blir bevarade i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet till evigt liv. 
   22. Och gör denna åtskillnad, att ni förbarmar er över somliga,  
   23. och andra ska ni med fruktan rädda och rycka dem ur elden, och till och med hata denna livklädnad som är    
    nersmutsad av köttet. 

    OBS! Ni märker väl att Folkbibeln inte har med ”med fruktan”...!? 
 

Det blir en rolig upplevelse. Just att gå i barnatro att få: ”Gud möt oss – använd oss” 
                        ”rolig upplevelse”... = sådant tragiskt förhållande till en Helig Gud... 
Men det viktigaste utav allt det här – det är att vi har kärleken. Att vi älskar Herren vår Gud utav hela vårt hjärta, 
utav hela vår själ, utav hela vårt förstånd, utav hela vår kraft. Absolut! Men... kärleken till Sanningen i Guds Ord då!??! 
Och sen kommer ett bud, säger Jesus, som är nära detta: älska din nästa så som dig själv. Men allstå Herren är nummer ett.  
Är Herren nummer ett – då tar Han hand om allting annat. Jag anser då att Han tar hand om ”allting annat” genom  
                         att leda oss in i Sanningen så att vi tar avstånd från  villoläror och slutar att förmedla dem! 
Och vi ska gå ut och älska vår nästa så som oss själva.   
Tack! 

 
Här finns 15 minuters ”utdrag” från ovan film (strax innan 1:20:14) – där ockulta manifestationer och falska läror 
förmedlas:   https://www.youtube.com/watch?v=4siQAe8Zt78 - Örjans änglar 2  

Sandy Simpsons video ger bra förklaring om “Kingdom Now”: 

http://www.deceptioninthechurch.com/newapostolic.html -   

A Tale Of Two Kingdoms  -  Kingdom Now or Kingdom Come?   

 En berättelse om Två Kungariken - Kungariket Nu eller Kungariket som Kommer? 

https://www.youtube.com/watch?v=4siQAe8Zt78
http://www.deceptioninthechurch.com/newapostolic.html


Efter en hel del ”googlande”...  

Så fann jag länken där Simon Ådahl berättar om när de var på ”hotellet” i USA... som Örjan berättar om ovan...  

Här berättar han själv om det ca 37:00 minuter in i filmen...  

Fast, troligtvis, medvetet så nämner han inte att det var hos Bethel Church i Redding som de var på konferens... 

Och att det är Bethel Church som han rekommenderar kvinnan att gå till – hotellet låg typ mitt emot Bethel Church... 

OCH ”SJUKAST” AV ALLT – DETTA FÖRMEDLADE HAN PÅ EDSVÄRAVECKAN 2013!!  (= omkring mina hemtrakter) 

 

Vittnesbörd av Simon Ådahl inspelat i Edsväraveckan 2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=AEfJw961I98    Kopierat Maj 2017 

Simon Ådahl - Vittnesbörd om Guds storhet  

   CYMBALTV  

  Publicerades den 7 maj 2015 

  Inspelning Edsväraveckan 2013 

Edsväraveckan med Linnea Gunnarsson i spetsen...  

= de (=ledningen) har mycket att ”förklara” och stå till svars för inför Herren en dag...  

 Måtte de få en Gudsfruktan och helig övertygelse om att omvända sig från denna smörja! 

                                                 Har nämnt om Edsväraveckan i tidigare Nyhetsbrev... 

Här finns det också:    http://www.apg29.nu/index.php?artid=19559  

   Vittnesbörd om Guds storhet - Simon Ådahl                                     

  

 

                                                    

Vittnesbörd av Simon Ådahl  

inspelat i Edsväraveckan 2013. 

 

Och här finns ”förkortning”– så slipper man lyssna på hela:  Kopierat Maj 2017 

  https://www.youtube.com/watch?v=wjepOQn4PlU - Simon Ådahl: När Kling och Klang profeterade i baren 

   Publicerades den 25 juni 2012 

   Simon Ådahl berättar om hur han och hans kompis Örjan (aka Kling och Klang) var med om ett väckelsemöte i en bar i USA. 

   De profeterade saker de inte kunde veta om människor, många osannolika saker inträffade och tre stycken tog emot Jesus. 

Här nämner han inte heller om att konferensen var på Bethel Church...  säger bara ”byggnaden”... kan ju undra varför...!? 

Märk hur han manipulerar publiken till skratt! 

VEM MER var med på Edsväraveckan 2013...!?? 
http://www.centrumkyrkan.org/files/edsvaraveckan_2013b.pdf  kopierat 18/6 2017   

 
             Se bilaga # 1 – ”edsvaraveckan_2013b” 
                        (ifall försvinner från nätet) 
 
 
 
KG Larsson 
Per  Alfredsson, Öckerö   
Rickard Sundström, Huskvarna 
Peter Artman = NARian 
 
 

Konstigt att de inte har med Simon Ådalhls namn... 
Han var ju där enligt Cymbal TV... och man ser ju att  
det är inspelat från Edsväraveckans tält... 
Antar att han ingick i ”m.fl.”...  
(Kanske de inte annonserade för att slippa en 
anstormning av folk som inte skulle kommit annars...!?) 

https://www.youtube.com/watch?v=AEfJw961I98
http://www.apg29.nu/index.php?artid=19559
https://www.apg29.nu/index.php?artid=19559
https://www.youtube.com/watch?v=wjepOQn4PlU
http://www.centrumkyrkan.org/files/edsvaraveckan_2013b.pdf


Till min kännedom så har ingen av dessa förkunnare ovan offentligt konfronterat villolärorna som spreds på  
Edsväraveckan av Simon Ådahl... Jag tycker ändå man kunnat förvänta sig det av Bibelförkunnare... 
Ej heller har Edsväraveckans ledare avsagt sig detta som förmedlades på deras möte...  
Och Cymbal TV tycker tydligen att det är något att lägga upp på nätet...  
Jag suckar djupt!!!!!!!! 
Visst är det intressant... och mycket ”talande”...!?! 
 
 
Citat & kommentarer från ovan vittnesbörd från Edsväraveckan 2013:   https://www.youtube.com/watch?v=AEfJw961I98  
(Jag kan ha missat något ord eller så – kanske inte 100% ordagrant citerat – men gjort så gott jag kunnat) 

C:a 6:43 
Alltså, lyssna på det här: 
När man går med Den Helige Andes Nådegåvor -  
Det här låter ju för dig som inte är troende ikväll, så låter det här lite kryptiskt. 
Jag vill tala om för er som är troende att jag står inte och pratar om ett annat Evangelium. = jag vill påstå att det är just 
Jag står inte och pratar om nån annan jesus eller nån annan ande.                       det han gör – trots allt! 
Jag vill göra det klart och tydligt – det är inte New Age jag pratar om, av huvudtaget.    = ska man ens behöva säga så!??! 
Utan det är så här att varje gång som jag fått tala ut någonting, med hjälp av Den Helige Ande, 
så har alltid Guds Rike expanderat. Det har alltid blivit att människor antingen blivit helt fri eller  
frälst. Och hela tiden som jag använt mig av Nådegåvorna så har det alltid gått ut på att det är  
Herren som blir förhärligad och Hans församling växer. 
Det är de som är kriteriet – det kan aldrig New Age åstadkomma! 
Så människor som säger "Ja, men dessa under och tecken – det är bara Belzebub hit och dit" = sägs med förlöjligad röst 
Nej tack! Det tar jag inte emot – därför att jag ser att Guds Rike expanderar. 
Jag går emot den här typen av undervisning där inte någonting karismatiskt kan finnas.       = tala om att omedelbart ta bort  
För läser du Skriften så är det så här att Den är full av under, tecken och kraftgärningar.   invändningar = ingen som vågar  
              = JA, MEN DESSA TECKEN FÖLJER EFTER ATT KRISTI EVANGELIUM PREDIKATS!           ifrågasätta efter detta!  
Sen kan vi tycka olika då.                       Detta kallas för manipulation...  
Men jag kan säga så här; mitt liv – från att ha varit en tom tunna, så fick jag plötsligt  
auktoritet att tala ut saker i människors liv! = Auktoritet AV VEM???  Av Bethel Churchs profeter???? Se sid 1... 
Ska ta ett exempel; hur ofta – hur lätt är det att prata om Jesus med grannarna? 
tycker ni att det är lätt? 
Nej! 
Och jag har haft ett antal grannar i mitt liv... 
- - - 

Jag får känslan av "clarvojance" mer än att det skulle var Gud... Tyvärr! Men... ja, det är min känsla! 
- - - 

C:a 7:43: 
Det här handlar inte om att det är någon slags... 
Jag har förresten fått profetera för en sån här medium. 
Och jag var på ett ställe i Småland och så kom det fram då ett par där och först fick jag tala rakt in i kvinnan 
och säga: ”Du kommer att få den här gåvan av urskiljning... men  jag förstår inte riktigt varför du ska hålla på med den 
för, men du har bett om det och det sker nu! Hon bara började storgråta och sa ”Det här är precis det jag bett om”. 
OK! 
Och så fick jag säga till mannen: 

 ”Hörrudu, nu när du har lämnat dig till Jesus; varför stänger du Den Helige Andes verk i ditt liv?” 
 ”Äh, vad menar du?” 

”Ja, du vet ju om saker om människor så du kan sätta dem fri. 
Du ser ju svartvita filmer kring människor.”  

Han bara ryggade tillbaks så här! 
 ”Varför talar du inte om?” 
 ”Ja, men jag är så rädd, jag har jobbat som medium i femton år. 

”Ja, men nu är det så här att du har gett ditt liv till Jesus och du har ett kors här kring din hals”, sa jag. 
”Så länge du håller dig till Golgata och Kristus och Jesus så kommer du aldrig snett.  
Utan då är det alltid så här: Att den som älskar Herren så samverkar det till det bästa, eller hur!?  
Du kommer aldrig komma snett.  Hm... hur många har inte kommit snett i dagens kristenhet...!? 
”Men du ska inte gå från bordet än”, sa jag till den här mannen. 
”Jaha, vad är det då då? 
”Du måste förklara – Vad är din relation med din pappa?” 
Och båda två ryggar tillbaks! 
Jag blev riktigt sträng, jag brukar inte vara så sträng. 

 ”Du går inte från det här bordet förräns du talat om vad du har för relation med din pappa! 

Håller man sig till 

Golgata och Kristus och 

Jesus genom att ha ett 

kors kring halsen???? 

Jag bara frågar!??!? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEfJw961I98


 För Den Helige Ande är på mig och säger att du kommer aldrig att bli fri om du inte förlåter din far.”  
Då bröt han ihop och sa att ”jag har inte sett min pappa på två år”. 
”Räck fram din hand”, sa jag. ”Här har du nyckeln till frihet:  
Välsigna och förlåt din pappa och du ska träffa honom också. 
Annars kan du aldrig komma ut i frihet med Kristus!” 

Förlåtelsen och försoningen hör ihop med allt det här!  
Det är det som är nyckeln till det här totala relationen med Herren. 
Och om inte vi förlåter dem oss, som är skyldiga oss – hur ska då Kristus kunna jobba genom oss? 
Förstår ni? 
Alla kommer och frågar mig: ”Hur kom du ut i de här gåvorna? Hur kom du ut?” 

C:a 17:43: 
”Hur jag kom ut i gåvorna? Jo, jag lärde mig att ödmjuka mig och förlåta människor! = ”komma ut”... vilken nedvärdering! 
Det var det det handlar om. Det handlar inte om att jag ska bli upphöjd – det handlar om att jag ska ödmjuka mig! 
Jag skulle ner! Och det var inget kul å ödmjuka sig och be om välsignelse över någon som man avskyr! 
Helst av allt så ville jag att han skulle flytta till typ Kvänum eller nånting. Såna där ställen som ingen åker till – äh, jag skojar 
med er!  = provocerar fram skratt 
Du som inte tror på att Gåvorna finns i bruk idag – det finns alltså ett gäng människor som kallar sig för kristna, men som 
inte tror att Andens Nådegåvor är i funktion idag. Dom tänkte ”de kanske dog med Paulus” = sägs med förlöjligad röst 
Men vad är det då för vits?  = ytterligare manipulation! Frågan är inte om Nådegåvorna – utan OM han förmedlar dessa... 
Alltså, om inte vi – om vi har en manual som heter Skriften – ska vi inte leva utifrån de löften som finns i Skriften, eller vad 
säger ni? 
Vad är det då för vits? 
Jag sa till Gud när jag kämpa med – i 7 års tid så bara jag bråka med Honom – jag sa det – och min fru blev  frälst bara rakt 
av. Jag sa det ”Jag orkar bara inte – jag orkar inte sitta i en bänk i 40 år till”. 
Jag sa det ”Ska du ha med mig att göra, sa jag till Gud, så kräver jag att allting som står i Skriften också gäller mig”. 
Jamen vad är det för intressant att höra Petrus, Paulus, Johannes – varför ska dom vara med om allting för!? 
Jag tyckte ”vad då – ska dom va med om allting!?” 
Jag vill va med om allting!  
Jag vill va!         Hm... ”jag sa”... ”kräver”... ”jag vill”... ”jag vill”... = det var just ”ödmjukt” av honom... 
Vad säger ni?  = ”Amen” från samlingen 
Det gäller ju er! 
Varför ska vi läsa en Bok som inte gäller mig? 
Då kan ju Kalle Andersson vara med om det här – men snälla det rör ju inte mig. 
Näe, det här ska gälla mig! 
Och det gäller er! Er gäller löftet! 
Vad är det för vits annars, liksom? 
 Jag har inte förstått det där – åka hit och dit och åka på och få påfyllning hit och dit. 
Och jag förstår inte om vi inte har nånting av det! 
Å en del som kommer fram och säger ”det och det och det” till slut så frågar jag ”varför är du frälst för?”  = Själavårdande!? 
Det är bara negativt. 
Men det är så här att jag tror att fienden har velat beröva sitt folk ljus över Skriften. 

MEN han talar till kristna = Guds folk... inte fiendens folk... 
Kanske han sa fel – menade att säga ”fienden har velat beröva Guds folk ljus över Skriften”...!??! 

Det gäller oss! 
Det är inte så att löftena bara gällde dom på den tiden. 

C:a 20:15: 
Och nu ska jag ta ett exempel: 
Det här kommer – du som inte är troende idag – det här blir så cool  för du ska få en tusenkronorsfråga av mig sen. 
Eller jag kan ju säga en tiotusenkronorsfråga! 
Alltså jag vaknade mitt i natten – det var för några år sedan – jag vaknar mitt i natten och ser ett  
namn blinka så här som ett rött neonljus. Har ni försökt sova med rött blinkande neonljus framför 
 ögonen? Det går inte! 
Och när jag såg det där namnet så sa jag ”Jag kommer aldrig å ringa den gubben!” 
”Den gubben kommer inte jag att ringa!” 
Det var namnet på en som hade en församling i min stad för många, många år sedan. 
Den församlingen sprack i atomer och han föll i massa saker och hela stan peka finger så här; 

”Titta så där går det!”  
”När man har för hög bekännelse så går det så där!” 

Alla de kristna peka finger – de var jätteduktiga på att peka finger. 
Det är därför jag visste att de är bra att peka finger. 
Och jag peka finger också för jag tyckte han hade jag inget med att göra! 
Usch, jag ville inte ha med sådant att göra, utan han gjorde bort sig. 
Och så visa mig Herren hans namn. 



”Aldrig”, sa jag direkt till Gud.  = Just ödmjukt...! 
Den här gången – den här gången får du skicka någon annan. 
”Du ska ringa” – ”Aldrig i livet!” 
”Den här gången kommer jag inte att göra som Du säger! 
Den där karln är ju inte klok – varför ska jag ringa honom – skicka någon annan!” 
”Du ska ringa” – ”Nej, aldrig i livet – du vet väl vad han gjorde för ett X antal år sedan!?!” 
”Ja, men du ska ringa. Hans sorgetid är över.” 
”Sluta!” 
”Jag kommer att resa upp honom från skräphögen”. 
”Ska jag ringa till en vilt främmande person och säga ’Jag reser upp dig från skräphögen’ – hur låter det, tror du?  
Det låter ju inte klokt! Nej, jag kommer inte att ringa!” 
”Jo, säger Herren”. 
”Nä, säger jag”. 
”Jo, säger Herren”. 
”Nä, säger jag”. 
”Jag kommer inte göra det den här gången” 
”Jag har alltid dårar – du är min dåre”, säger Herren. 
”Du är min dåre”. 
Ja, men ta nån annan att va dåre den här gången, för jag kommer inte att ringa den gubben.” 
Det här är borta imorgon bitti, tänkte jag. 
Vad tror ni hände på morgonen? Var det borta, tror ni? 
Jag vaknade med vad vi i Gästrikland kallar för ”betongkeps” 
Vet ni vad ”betongkeps” är för nånting? = ”Nej” från samlingen 
Ved ni vad ”pangknack” är för nånting? = ”Nej” från samlingen 
Vet ni vad migrän är för nånting? = ”Ja” från samlingen 
Jag vaknade med jordens migrän! Jag har aldrig migrän. 
Och det första Herren säger till mig när jag vaknar är ”Du ska ringa”. 
”Nej, aldrig!” 
Och jag kände bara hur migränen höll på att spränga huvudet på mig...  
Det blev bara... 
”Ring!” säger Herren 
”Näe” säger jag. 
Och så tröck Han in – det kändes som tre fingrar som åkte rakt in i huvudet på  mig. 
”Åh, aj, det gör ju jätte... 
”Du ska lyda när Jag säger ’Ring’!” 
”Vad håller du på med – gör illa mig!” 
”Du ringer nu!” 
”Vad ska jag hålla på – åh, jag orkar – ska jag ringa – vad ska jag säga? 
”Det... åh, usch!” 
Jag gick in på Eniro så slog jag hans namn och så hittade jag ett mobilnummer. 
Precis när jag slog mobilnumret så försvann migränen – så! 
Alltså, vad höll Du på med? 
”Du ska lyda när Jag säger”. 
Ja, jag ringde det här telefonnumret och så är det en kvinna som svarar. 
Jag tänkte det här måste vara den han stack med. Han stack ju med en kvinna liksom. 
”Ja, Simon Ådahl heter jag”. 
”Jag vet vem du är”, säger hon. 
Jag tänkte det här börja inte bra. 
”Du får kasta på telefonluren och kalla mig för idiot, sa jag, men i natt så har din mans namn  
blinkat som ett rött neonljus framför mig. Och Herren säger så här ’Eran sorgetid är över’. 
Vet ni vad hon sa? 
”TAACK JEEESUS!”, sa hon.  = detta skriks ut högt 
Fattar ni vad rädd jag blev!? = skratt från samlingen 
Jag blev lika rädd som du blev nu. = mer skratt 
Jag hoppa till vet du – jag tänkte hon måste bo i Västergötland eller nåt = än mer skratt  (= Edsvära ligger i Västergötland) 
Och så sa jag så här ”titta nu vad Herren tvinga mig att säga till dig”. 
”Titta nu vad Herren tvinga mig att säga till dig”. 
”Att jag är i telefon är tecken på att dina böner är hörda.”  
 Jag tänkte det är inte klokt att säga en sån grej. 
”TAACK JEEESUS!”, sa hon igen. = detta skriks ut ännu högre 
”Du måste ringa min man – du måste ringa min man!” 
Jag tänkte ”Ja, men vad gör han då?” 
 F.d. pastorer bukar alltid hamna på begravningsbyrå. = Simon skrattar och samlingen skrattar också 

Du som läser Bibeln och som bekänner Herren som din 

Personlige Frälsare... talar Herren så här till dig???  

Skulle Herren ge dig ”jordens migrän” (läs nedan) bara 

för att du inte lyder??? Straffar Herren så???? 

Kan man se något exempel på detta i Bibeln??? 

Jag svarar med visshet: ”NEJ och åter NEJ”!!!!!!! 

Allt jag kan tänka på när jag hör 

detta är.. ”en annan ande”....!??! 



Dom gillar att jobba med dödsäsong. = mer skratt 
Men det kanske är så här – om man har haft en hel församling så är det skönt att inte få något svar. = mer skratt 
Jag vet inte men pastorer och begravningsbyråer brukar vara som 1 + 1 på nåt vis. 
Sen finns det faktiskt också taxichaufförer, busschaufförer – burkar också vara f.d. pastorer. Har ni tänkt på det? 
Men, f.d. pastorer ja – ”Men vad gör han ? Jobbar han på begravningsbyrå?” 
”Nej, det gör han inte – han jobbar på Mercedes”. 
Mercedes – ja ni vet – bilen som kostar för mycket – ger för lite. = försökte provocera fram mer skratt... 
Sitter du med en Mercedes då har du gett för mycket pengar. 
Jag sa så där en gång – då var södra Sverige regionschef för Mercedes med på mötet. = han skrattar – det gör även folk i  
Han tyckte inte det var kul – jo, det tyckte han! = mer skratt    samlingen 
Så jag ringer alltså Mercedes– Wikmans Bil – jag ringer. 
Ja, då gick det så här – Okey – Wikmans Bil – Mercedes: 
”Tommy Wikmans Bil”. 
Jag tänkte han låter exakt som en sån där som ska skörta pengar av en. 
”Ja, hejsan jag heter Simon Ådahl”. 
”Ja, tjenare Simon Ådahl ska du köpa en Mercedes?” 
”Näe, aldrig i livet”, säger jag. 
”Men så här säger Herren;  

’Din sorgetid är över. Jag reser upp dig från skräphögen. 
Den herdestav som har slagits ur din hand den sätter Jag tillbaks nu.  
Den stig du ska vandra är skyddad. 
Och du behöver aldrig vara rädd mer för du ska samla in de brända barnen, 
Dom rivna lammen, de slagna fåren.’ 

”Öhhhh...” 
”Hallå!?” 
”Öhhhh...” 
Jag tänkte ska jag ringa 112 för gubben har fått... = mer skratt 
Gubben har fått hjärtinfarkt tänkte jag. Nån får dunka igång han på Mercedes. 
”Tommy, Tommy vad hände? – Tommy”. 
”Vänta!”  ”Vänta!” = sägs med mycket hes röst 
”Vad händer Tommy?” 
”Jag har fått blodtrycksfall”.  = sägs med mycket hes röst = och så ska man skratta åt detta också!??? = suck! 
”Vad sa du?” 
”Blodtrycksfall” = sägs med ännu hesare röst 
”Blodtrycksfall?” 
”Tommy stod och höll i sig i en Merca i bilhallen och höll på att svimma. = mer skratt 
Och nu kommer ni få höra! 
Dagen innan så är det så här – de hade – dom har ju ältat om det här syndafallet som skedde för X antal år sedan – för  
16-17 år sedan. Dom hade ältat om det i 16 års tid och dagen innan så hade dom sagt så här: 

’Om inte den här sorgetiden vi har – vi ältar och ältar vad som hände för 16-17 år sedan. Vi ältar det ideligen. 
Om inte det här får ta ett slut, så måste vi gå skilda vägar för vi kan inte älta resten av våra liv.’ 

Och dom hade – han hade skilts från sin fru då för att gå till jobbet och han var så upprörd över det här – att dom ältar och 
ältar om det här syndafallet hela tiden så han kunde inte gå till jobbet. Och det här var dagen innan jag ringde. 
Istället så tog han en promenad, Tommy. Han gick och grät och bad till Gud. Han sa det: 

‘Gud, hur länge ska min sorgetid vara? Hur länge ska det här hålla på? 
Hur länge ska vi hålla på att älta att vi föll för 16-17 år sedan?’ 

Och precis när han går där så kommer han fram till en kolonilott. På kolonilottens gräsmatta så ligger det en jättestor 
skräphög och Tommy ställer sig och pekar på den och ropar rakt ut mot himmelen: 
 ’Hur länge ska min sorgetid va? Hur länge ska jag ligga på skräphögen? 

Och varför känner jag en sån kallelse till att samla ihop såna här som har bränt sig på religionen, 
bränt sig på kyrkorna, bränt sig på gemenskapen, blivit uteslutna kanske, en del, men ändå har tron  
på Jesus? Jag träffar ju på jobbet, hela tiden, sån här människor som har tron kvar. 
Men du kanske inte älskar mig längre? Men du kanske inte älskar mig längre? 
Jag föll ju i synd för X antal år sedan. Du kanske inte älskar mig längre? 

 Men OM Du älskar mig, så låter Du någon ringa’. 
Vad sa du nu då?  
Hängde du med nu? 
Tommy ställer X antal frågor till Herren dagen innan. Nästa dag ringer jag till bilfirman och får framföra svarena. 
Du som inte är troende ikväll; hur förklarar du det här? 
Det går inte, eller hur!?! 
Det finns bara en enda förklaring på det här – och vad är det? 
Jo, att det finns en Gud!  Och Han är på riktigt!  = sägs med förlöjligad röst... VARFÖR undrar jag...!? 
Visst är det jobbigt. Hur ska du nu göra Sturmark? Med alla dina förklaringar. 



Fattar ni vad viktigt det är att vi går med kraft? 
Jag sa till Tommy; ”Tommy, kom hem till oss – du ska få träffa en annan kokosnöt. 
Jag heter, jag är Klang och han är kling”, sa jag. ”Han heter Örjan och Simon heter jag”. 
”Jo, jag vet vem du är” säger han. 
”Kom hem till oss – vi bor i Bomhus – Bomhus är väl stället där jag bor utanför stan. 
Så på måndagskvällen satte jag fram två stolar så här och där sitter Tommy och hans fru. 
Och vi tittar på dom och dom – dom var som fågelungar – så här  --------- 
Fågelholkar, kanske! = Simon skrattar 
Och rätt vad det är så bara jag säger 
 ”Nu kommer Den Helige Ande” 
PANG – så börjar dom profetera! PANG! 
Och vi höll på ända till ett på natten och dom kom klockan sex och  
Anden bara föll. Bara totalt uppresta! 
Då säger Tommy så här ”Jag ska börja samla ihop människor”. 
”Jaha, hur då?” 
”Ja, jag ska faktiskt ta en neutral lokal. Jag har en lunchrestaurang som heter Farfars. 
Farfars lunchrestaurang – dom har en jättefin scen där och det finns – det går bra mat där också så att 
då kan man göra så här att man hyr in restaurangen och bokar den och sen så bjuder man in människor  
som har tron kvar, men kanske har, mår dåligt. 
”Vad bra, då kommer jag ock, sa jag.” 
”Vet du vad vi gör – vi sätter upp en mikrofon så här så får precis vem som helst spy galla och berätta om allt de varit  
med om – av religiösa övergrepp. Okey. Sen får jag prata om vad Jesus har gjort i mitt liv, sa han. Visst är det coolt!? 
Och hur många kan vi bli på första träffen, ja vi blir väl 20 stycken – vi blev 50. Vi blev 50!  
50 brända människor. 
Träff nummer 2 så blev vi 100. 
Människor blev hel inuti på dom träffarna. = och varför ser han då inte gladare ut – kan man undra!???  
På en träff så blev diskaren frälst när han såg vad som skedde. 
Och människor – vi fick profetera och be för människor. 
Nu har de här restaurangträffarna spridit sig, så vi har haft restaurangträffar i Skånes Fagerhult. 
Vi har varit i Finspång, utanför Linköping, Örebro. Jag tror att vi har varit i Helsingborg också på nån träff. 
Norrköping skulle det bli.  
Den här väckelsen är helt utanför all kontroll. = sägs med förlöjligad röst 
Vad hände nu med samfundet? = sägs också med förlöjligad röst och förlöjligad min 
Hur ska vi göra nu för att slussa in dom här? Som inte vill sätta sin fot bland oss. 
Ja, hur ska vi göra när Herren kommer på ett oväntat sätt? 
 Ovan berättelse om ”oväntat sätt” – leder alltså upp till nedan berättelse från USA... 
 Kanske för att försöka ta bort invändningar angående ”oväntat sätt”...? Ja, jag skulle tro det! 
Ska vi stå och peka finger igen? Så flödet går förbi oss också?  = Vem vågar då ifrågasätta det han säger...!??! 
Nej, var beredd på att Herren – Han har Sina Vägar och människor har sina vägar. = Herrens Vägar går ALDRIG utanför  
Okey, är ni med på det?      Guds Ord! 
Tycker ni att jag ska sluta nu? = Nej! 
Åh, vilken ledande fråga!  Det skulle vara kul om nån verkligen räckte upp handen och säger nu vill jag att du slutar liksom. 
Jag känner så här att ni måste få röra på ändalykten lite grann. Så ställ er upp. 

= Och det verkar som alla ställer sig upp... suck!!!! = Suggerering... 
   Enligt Wiktionary: "påverka genom suggestion (att föreslå)" 

Jag är ingen sån där lovsångsledare – jag kan inte – det heter kör – jag är så gammaldags så att – och det här är ingen 

floskel som jag står och kör – jag vet att det är en ny tid. Det är det.  

Du ska bli hel och fri!  

Ja, men jag är inte sjuk! 

Nej, men du ska kanske bli hel ifrån människofruktan. 

Du kanske ska bli hel ifrån den där självbilden som plågat dig. 

Eller från din klassiska fördömelse som alla frikyrkomänniskor   

går omkring och bär på. 

Du är hel ifrån fördömelsen nu! = så knäpper Simon med fingrarna 

Du är hel nu! = knäpper med fingrarna igen 

Käre Jesus – dina synder är förlåtna – kan ni fatta det? 

Våra synder är förlåtna i Golgata. Man får säga halleluja. 

Bli hel och fri i Hans Namn. 

Hans Blod har tvättat oss rena – det här är ingen lek – det här är på riktigt! 

Vi kommer att träffas i himmelen – kan ni tänka er det då? 

Vi kommer att se varandra i himmelen. 

”Pang – Pang” 

Får mig att tänka på 

Todd Bentley’s  

”Bam Bam Bam”... 

 

 

    En ny tid...??  

? 



Vet du vad jag känner, så här – du står här och du har inte frälsningsvisshet. 

Det är ganska vanligt inom kristna sammanhang; man har suttit i 30 år i en kyrkobänk så har man inte ens 

frälsningsvisshet. Ja, kanske kommer jag till himmelen. = sägs med förlöjligad röst 

Vad är det för nånting? 

Ikväll så ska du få frälsningsvisshet!  

För du är hel och fri – i Hans Namn och i Hans Blod. 

Var så god och sitt. 

36:20   USA... 
Det är inte så att jag står här med någon Amerikansk lära heller. 
Går jätte mycket konstiga rykten om Simon Ådahl = säger sitt namn med lustig röst 
Jag har inga som helst influenser av nån amerikansk predikant.  IGEN: OM DET NU ÄR SÅ – VARFÖR ENS NÄMNA OM  
Jag struntar i det.                  DET OCH "FÖRSVARA SIG"!??! 
Jag välsignar dem i deras tjänst = HUR kan man välsigna villolärare!??! 
Men det som jag pratar om det är vad jag själv har varit med om med Herren. 

= som om det skulle göra det mer "legitimt" och Bibliskt bara för att han varit med om det...!? 
Jag har ingen teologi – den enda teologin jag har är att jag läser innantill. 

= en kommentar som visar på STOR brist och respekt för Sanningen i Guds Ord! 
TEOlogi = läran om Gud!   https://sv.wikipedia.org/wiki/Teologi - Teologi (grekiska: θεός - gud, λόγος - ord, kunskap, förståelse, mening) är "läran om Gud".    

Jag har inte gått Bibelskola och sen, som jag sa tidigare, jag är inte pastoriserad på nåt vis. 
Jag vet att det är kul, men jag menar det – jag är inte pastoriserad av huvudtaget. 
Det är därför jag är yvig. 
Det är därför du sitter och retar dig också. 
     = kommentarer som detta gör att man ska skratta och därmed sänka "guarden"/vakten = sänka ”muren”... 
  Åter igen: detta kallas manipulation! 
 
C:a 37:00 
Jag och min granne Örjan vi var i USA och jag ville egentligen inte åka. 
Men Herren bara löste det så att vi - det var plötsligt en kvinna som 
fick en uppenbarelse och så fick vi en massa stålar och så åkte vi. 
Jag ville inte åka dit. Jag ville inte till den här konferensen.    = Konferens i Bill Johnsons församling – Bethel Church 
     Han undviker tydligen att nämna detta... P.g.a. ”konstiga rykten”, tro? 
Och det var starkt det som skedde där och så.     Men vi VET från Örjans ”vittnesbörd” ovan att det är Bethel Church! 
Och det var så där men Amerika är Amerika och jag liksom tyckte det var OK.   
Det är jätte starkt och fint att vara där. 
MEN det som var starkt det var på restaurangen på hotellet. 
En kväll när vi kommer hem från konferensen så säger min gode granne Örjan 
Kling - han säger "Jesus säger åt mig vi måste gå till baren". 
Jag tänkte jag orkar inte sa jag. 
"Jo, vi går till baren" 
Och det var så,  baren förresten, det var ju ingen vanlig så här Statshotellet i Skara bar = HUR vet han det – har han  
med lite lugnt pianoklink och sånt.                 även varit i den baren!???! 
Det här var "hallaballooo". Vet ni vad "hallaballoo" - kan ni säga "hallaballo"? 
ALLA i samlingen säger "hallaballo" = de säger det... = tala om mass-manipulering!! 
Simon = "så var det!" 
Det var alltså värre liv än när, ja, Brynäs slog Skellefteå höll jag på att säga. 
Nej, kom jag inte in på. 
Men de stod där med sina cowboyhattar och dom står där och dansar linedans 
och det är fullständig "saloon" alltså. Och folk springer omkring och liksom lyssnar –  
det är country musik och jättehögt och det är så här "Budwiser" överallt.  
Det vet inte ni vad det är.  = Simon pekar synande ut mot samlingen 
Det vet ni ja – en del av er.  = ska försöka få fram skratt 
I alla fall, och så ser jag då den suraste tant jag någonsin har sett. 
Och jag, tro mig, jag har sett jättemånga sura tanter. = och man skrattar... suck! 
Jag har ju rest inom frikyrkan de sista 5 åren =än mer skratt & applåder från samlingen 
Men ibland är de glada också när jag åker. = mer skratt = detta för att få ner ”muren” ytterligare 
Jag ser den suraste tant jag sett i mannaminne. 
Och mannaminne är ingen ort i Västergötland, det kan jag säga. = skulle också vara kul!? 
Och dit... alltså jag ser bara Örjan stegar rakt fram mot den suraste tant jag har sett. 
Och jag hör hur... för Örjan kan ju inte prata engelska riktigt jättebra, men han pratar  
så man förstår va. Men, han har det här:  
 "Excause me, but I go with God". = skratt 
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OM det nu vore sant... MÅSTE man då säga så här??  

 Men det visar sig att det just är NAR-lära &  

NAR-manifestationer som han förmedlar...  

Som han & Örjan ”hämtat” i Bethel Church... tyvärr! 

  Han ägnar ca 14-15 minuter för att      

  berätta om upplevelser från deras   

  hotellbar i Redding... då de var på   

  konferens för pastorer & nyckel-    

  personer @ Bethel Church... 

  Så visst verkar det faktiskt som att   

  ”han står där med en Amerikansk  

  lära med influenser av en amerikansk  

  predikant” – influerad av ingen  

  mindre än NARianen Bill Johnson! 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Teologi


 "Excause me, but I go with God – Ursäkta mig, men jag går med Gud". 
Och den här tanten säger "Yeah". 
Och jag tänkte att nu får han sig en smäll eller så äter hon upp han. = mer skratt 
Rakt av en munsbit så här. 
 "Excause me, but I go with God.  
 När du var 17 år så hade du en gul klänning på dig och du var blond. 
 Du har färgat håret nu och du sökte Mig, säger Herren.  
 Men religiösa människor skrämde dig, men du söker mig i hemlighet och Jag ska möta dig. 
 Och förresten så behöver du inte oroa dig för på pojken din som sitter i fängelse. 
Jag tänkte att nu smäller det! 
 Och förresten så behöver du inte oroa dig för på pojken din som sitter i fängelse. 
 Han har börjat läsa Bibeln och han har två stycken som guidar honom i Bibelläsningen. 
Och jag tänkte, wow – det här – antingen är Örjan en stor dåre nu... 
Ni skulle ha sett hennes haka! 

"How do you know this?" 
 "We go with God". 

"Where do you come from?" 
 "We are from Sweden". 
Hon sa det är ju otroligt! Min son ringde från fängelset i morse och han sa 
"Mamma, jag har börjat läsa Bibeln nu. Och jag har två stycken som förklarar Bibeltexterna för mig. 
Vad är det här?" 
Precis då kommer Helige Ande över mig och jag läste på hennes namnskylt så stod det så här "Carol" – stod det. 
Carol, så här säger Herren och så gav jag henne ett Bibelord. 
Jag tänkte, jag förstod inte varför jag skulle ge henne ett Bibelord, =Varför inte OM vi är Bibeltroende!??? 
men jag gav det bara. Hon började gråta. Och så bara, gick vi därifrån. 
Och Carol, hon jobbade färdigt sitt skift. Gick hem – hämtade upp Bibeln direkt och så 
bad hon "Dear God, if those crazy Swedes are for real show me a sign. 

= Hm... borde man inte frågat "Dear God, if You are for real show me a sign???  
 Men NU får svenska männen uppmärksamhet och fokus istället för Gud! 

När hon öppnade Bibeln så hade hon tummen på den vers jag fick profetera. 
Så hon skrek rakt ut, det förstår ni, i sin ensamhet. 
Så sprang hon tillbaks till hotellet nästa dag och berätta för allihopa! 
Samla in personal och berätta för allihopa dom där två går med Herren. 
Så nästa dag när vi kom tillbaks från – när Kling och Klang kom tillbaks till hotellet = från konferensen @ Bethel Church! 
så var det så här att vi tänkte inte mer på det.               Han undviker medvetet att säga ”tillbaks från Bethel Church”...  
Så var det en tjej precis som jobba på hotellet, hon bara...= Simon niger hon niger... 
Jag tänkte, hon kan ju inte niga till mig liksom – så vände jag mig om – det var ingen där. 
Varför neg, vad niger hon för? 
Och så gick vi en liten bit till och så mötte vi trädgårdsmästaren som jobbade på hotellet = Simon bugar 
Vad är det som händer? sa jag. 
Örjan, dom niger och bockar för Kling och Klang. 
 Amen, det är Carol som berättat att allting stämde.  
 Och förresten, Jesus säger att vi ska till baren igen. 
Jag tänkte – jag orkar inte – OK. 
Så vi gick in där – samma "hallaballooo" – jättemycket liv – country musik, hög volym. 
När Carol fick se oss två komma in så släppte hon ölpumpen, sprang runt bardisken och  
kastade sig om halsen på och skrek "ni är på riktigt!". 
 "Ni är på riktigt och jag har tagit emot Jesus!" = Simon & Örjan är på riktigt... hm...  Gud ÄR på riktigt! 
Så vi började prisa Herren där.      Vilken Jesus? måste jag tyvärr då undra... med tanke på Trosrörelsens falska evangelium... 
Precis då, så går hennes yngre, lite snyggare kopia – hon var mycket yngre och mycket  
trevligare. Jag läste, hann läsa att det stod "Maggie" på hennes skylt. 
Så frågade jag "Maggie, vill du också ha Jesus?" 
"Yes!" säger hon och lägger undan ölbrickorna och går ner på knä så här = Simon går  
             ner på knä med bägge händerna sträckta uppåt  
Har ni sett en servitris på ett dansgolv göra så? 
Alla i hela baren sluta spela och dom "What's happening?, What's happening?" 
Där står Maggie och tårarna sprutar. 
Jag lägger mina händer på henne och profeterar rakt in i hennes liv. 
Jag sa att Herren säger att du måste in i kyrkan på kullen där uppe = Bethel Church = Bill Johnsons församling!!!!!!!! 
  = Skulle Skrifternas Herre förmedla ”profetiskt tilltal” att någon skulle gå till en villolärare!????!!!  
"Nej, jag vill inte gå med i den församlingen."                    NEJ ALDRIG! 
Det behöver du inte göra. 
Men du ska gå in i byggnaden, för Herren har någonting för dig i byggnaden.   = ????  Bibelvers – tack! 
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Och när hon gick in där 3 månader senare så blev hon hel i sin axel – rakt av så. 
Nu har hon hittat sin församlingshemvist. 
  = Skulle Herren hela hennes axel för att bekräfta att vara med i en avfallets församling? 
  NEJ! Men falska under och mirakler sker för att försöka vilseleda de flesta.... 
  Simon Ådahl borde ha varnat dem för att ta del i detta obibliska som sker där OCH varnat    
  Edväraveckans deltagare detsamma!!! Men istället upphöjer han denna smörja! Riktigt tragiskt! 
När Maggie står där på knäna och gråter och Carol står och gråter och hon står också och 
lägger händerna på sin arbetskompis och prisar Herren. Alltså, kan ni fatta!? 
Så kommer pojkvännen in och han var inte glad. Han var inte glad. 
Vad håller ni på med? Varför står Maggie på knäna? 
Vad är det här för någonting? 
Vad är det här för gubbar? Var kommer ni ifrån? Babbelbabbel... 
Riktigt arg var han. 
Och Örjan han står där och den här Steve han står och skriker rakt i  
ansiktet på Örjan. Så Örjan är bara tyst och sen "Du verkar bitter", säger han. 
  = skratt i samlingen... VAD är det som är roligt med att någon är bitter!??? 
Du verkar bitter – vilket understatement. = Mer skratt = suck! 
Gå till min kompis, han är professor i bitterhet och så fick jag Steves mun 
så här framför mig och jag liksom kände saliven bara träffa så här. Han var jättearg.   
Så jag frågade "Vad är du arg över?" 
Jag har också varit bitter. 
Så berättade jag om min väg ut ur bitterhet. 
Då började Steve gråta. 
Men då kom Den Helige Ande över mig och gissa vad jag fick ropa? 
"Jag sänder dig till Afrika!!!" 
Vad är oddsen för att man i Kaliforninen ska ropa "Jag sänder dig till Afrika!!!" 
till en vilt främmande man i en bar? 
Då bryter Steve ihop. 
Lyssna nu! 
 "Jag och min före detta fru – vi hade en stor ministry i Afrika. 
 Jag var otrogen emot henne så jag förlorade allting. 
 Och det var 4 år sedan. 
 Sen bröt han ihop. 
Så ropade jag "Jag reser upp dig nu!!!! Du är Min tjänare! Jag reser upp dig nu!!!! 
Du är förlåten och fri!" 
Så Steve tog emot Jesus han också på bargolvet. Okay. 
Det här var november 2009.            = De var alltså i Bethel Church, Redding, Kalifornien, i November 2009! 
Februari 2010 så åkte Steve till fem länder i Afrika.  
Hörde ni det!?       = frågar han – för att frammana applåder – vilka kom därefter = manipulation! 
Det är bara Jesus! Det är bara Jesus! 
Han hade fem – i fem olika länder så hade han konferenser i Afrika. 
Så det var inte alls så omöjligt "Jag sänder dig till Afrika" – det skedde så. 
Det blev ett sådant bönemöte inuti den här saloonen så vi var tvungna att gå ut. 
För Carol sprang till ölpumpen först och fyllde på kundernas bärs. 
Okey – tog betalt – sprang tillbaka och prisa Herren och grina. 
Tillbaka till ölpumpen – tog betalt – sprang tillbaka.    
Det var ett underligt bönemöte, tycker jag. = skratt... för vad!??! 
Har ni varit på ett sådant bönemöte någon gång?   
Jag har då aldrig varit, det var lite roligt. 
Men det var ett coolt bönemöte.  = !??! 
Och så turades Carol och Maggie om att springa till ölpumparna        Och så skulle han visa hur Carol sprang fram och 
och ut och prisa Herren med oss.           tillbaka från ölpumpen... suck!  
Så vi gick ut i foajén i hotellet och där satt vi och fortsatte och  
Anden föll över oss så Steve börjar profetera. 
Han som hade varit arg någon timme innan, han som var så bitter ni vet. 
När vi skulle skiljas åt så säger Steve så här "Jag vill ge er pengar". 
Jag tänkte, nej! Vi ska inte ha några pengar sa jag. 
We come from Sweden; in Sweden we never take money. 
In Sweden we have this jantelag and it's very important. = mera skratt 
Då säger han "Det är Den Helige Ande som säger att ni ska ha pengarna. 
"Hit med stålarna!" = mera skratt   
Då vet man att det är en tanke bakom. 
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För att inte "stå där med en Amerikansk 

lära med influenser av en amerikansk  

predikant" – så erkänner Simon själv att 

han sände en kvinna till församlingen @ 

Bethel Church... = Det säger tillräckligt! 



Så vi skildes åt och precis när vi går mot hotellrummet för att låsa upp då så  
säger Örjan så här "Jesus säger att det är" – ja just det jag glömmer en kvinna här. 
 När vi skulle gå till hotellrummet, så hör vi bakom våran rygg  

"I want Jesus too" 
Vi vänder oss om – då är det nattreceptionisten som vill bli frälst – hon också! 
För hon har sett allting vad som har skett. 
Så då säger Örjan så här "Steve lägg dina händer på Cecilia – stod det på hennes skylt.  
Lägg dina händer på henne. 
Pang så profeterar Steve rakt in i hennes liv. 
Fattar ni – nådegåvorna gick igång så här. Det var inte många minuter han hade  
liksom kommit, han blev upprest bara nån minut innan, kanske 10 minuter innan.  
Och sen när vi går till hotellrummet så säger Örjan 
  "Jesus säger att det är Cecilia, nattreceptionisten, som ska ha pengarna.  
  För hon har bett”.  
Så han går tillbaka och säger, "Cecilia, Jesus säger du ska ha de här pengarna”. 
Då bryter hon ihop och säger: 

"Imorse bad jag om den här summan. Jag sa Jesus du måste hjälpa mig, 
för jag har bara några dollar. Jag har ingen mat under hela november. 
Och här kommer du med den summa jag bad om! 

Det här är bara Jesus Kristus. 
Visst är det cool!? 
Fattar ni hur viktigt det är att gå ut i gåvorna? 
Hur skulle det här mötet hade varit om jag hade haft en bra liturgi? 
Förlåt mig, alltså, liturgi och lite jättefin klädkod. = sägs med förlöjligad röst 
Hade det funkat, tycker ni? 
Hade jag nått människorna då? 
Hade det varit framtiden för oss?  = detta är manipulerande frågor! 
Jag är ledsen å säga att jag tror det här är bara struntprat som håller på att 
diskuteras. Vi måste ha Den Heliga Ande och vi ska ha det i funktion! 
  = medhåll från samlingen och applåder 
 OBS! Guds Helige Ande är en Person och del i Gudomen 
 = Guds Helige Ande är inte en ”det”! 
Hela kristenheten i Sverige saknar Andens människor i funktion. 
Förstår ni vad jag menar då? 
Och du ska komma ut i funktion ikväll. 
Det här mötet är för dig. Det är inte för några specialister. 
Det är inte för några som gjort sig duktiga. 
Och tro inte att jag är nåt duktig. Jag är inte alls ett dugg duktig. 
Jag har inga religiösa prestationer på mig, jag sitter inte och fastar i 15 veckor liksom.  
Jag gör inte det. Jag har ingenting! 
Ändå kan jag flöda, visst är det konstigt!? 
Jo därför att Herren – Han – jag har en grej och det älskar Herren mest av allt. 
Jag älskar Honom! 
Det är min Pappa! 

 
 

SLUT Citat från Edsväraveckan 2013 - - - - - - -  
 
Var med och bed för Simon och Örjan! De har hamnat galet snett – de har letts in på villovägar och förmedlar nu tyvärr 
själva ett annat evangelium och en annan jesus...  
Du som känner dem: nå ut till dem – sök hjälpa dem att väckas och inse så att de kan omvända sig... 
 
Utdrag från Kommentarsfälten @ APG29 om ovan ”vittnesbörd”  http://www.apg29.nu/index.php?artid=19559  

Lennart Svensson 
Hej! 
Simon Ådahls andliga källa: https://www.youtube.com/watch?v=iM2GmOk-0vU 
mvh L.S 

Gott att fler reagerar över dessa ”vittnesbörd”... tack Lennart Svensson!  
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Största delen av  kristenheten  

i Sverige saknar Guds Ord och 

en vilja att förbli i Ordet! 

 

Vad hjälper det då att ”flöda” – 

om man inte kan urskilja 

villoläror från Biblisk lära? 

Rätta mig om jag har fel,  

men jag kan inte känna  

igen detta utifrån Bibeln... 

utifrån ett sunt kristet 

sammanhang... kan du!? 

http://www.apg29.nu/index.php?artid=19559
https://www.apg29.nu/index.php?sida=kommentarer&u=190
https://www.youtube.com/watch?v=iM2GmOk-0vU


Andreas Frost 

Simon Ådahl säger att Herren kallade honom till Bethel Church. I denna kyrka, där bla Bill Johnson verkar, praktiserar man 
ockultism. Då frågar iaf jag mig, vilken herre kallade Simon till Bethel Church för att ta del av den ande som är verksam där? 

Bra fråga Andreas Frost! = klart befogat!!! 
 
Här säger han bara "en konferens i USA"... ”Redding, Kalifornien”... 

   https://www.youtube.com/watch?v=Rz6PjxjwjkU - Dokumentär med Ådahl: Den sonen gör fri... -tankar kring en rockplatta  

 

Här kan man läsa deras ”vittnesbörd” på engelska... http://holyspiritactivism.com/2013/01/05/hotel-bar-revival-in-redding/ -  

      Hotel Bar Revival in Redding, California     Hotellbars Väckelse i Redding, Kaliforninen 

 

Här kan man se ”frukten & kopplingen” https://www.youtube.com/watch?v=DuCIsQtr0Uw -  profetiskatolskarismata  

  C:a 0:38 kommer Simon in några sekunder... detta är en ihopklippt video... men "talande" tycker då jag! 

Och här kan man höra Simon och Örjan berätta och göra reklam om sin bok ”2 Grannar Berättar”... 
http://www.sjobergsforlag.se/bocker/tva-grannar-berattar-simon-adahl-orjan-armgren  

Två grannar berättar - Simon Ådahl, Örjan Armgren 
 

    Lyssna till en intervju med Simon Ådahl och Örjan Armgren,  

   där de berättar om vad Gud gör i Sverige idag. 

 
Bestseller. Ca 3000 ex sålda!  
De var grannar och möttes lite kort på vardagarna när de hämtade och lämnade sina barn på dagis.  
De utbytte några ord med varandra, men för Simon var Örjan bara en av många andra dagispappor.  
Helt plötsligt en dag möts de i en kyrka. Örjan berättar att han blivit frälst.  
Simon blir chockad. ”Va, har du?” flämtade han fram. Grannen hade blivit frälst. Det var omöjligt för Simon att 
tänka sig. Örjan fortsatte: ”Simon. Jesus är det bästa som kan hända dig.” 
Simon skämdes. Där stod grannen och vittnade för Simon om Jesus.  
De bestämde sig för att öppna upp sina hem för bön. Det beslutet ändrade på mycket i deras tillvaro.  
Idag, några år senare, reser de över hela Sverige och till andra länder och pratar om Jesus tillsammans. Och inte 
bara pratar. De betjänar människor och ser hur Gud griper in på helt fantastiska sätt. Åren har varit fyllda med 
övernaturliga händelser. Deras gemensamma historia förundrar, berör och väcker en längtan efter att gå med 
Gud på riktigt.  
2 grannar berättar är som ett dokument över vad Gud gör i Sverige idag och är sprängfylld med starka 
vittnesbörd.  

Format: Inbunden, Ca 330 sidor  
Utgiven: 2015 
Utgiven av: Sjöbergs Förlag 

ISBN: 978-91-88247-09-4                        Längre ned på samma länk: 

                         
 

Intressant att dessa böcker och dess budskap förmedlas via Joel Sjöbergs Förlag... 
 Kan han verkligen bejaka detta obibliska som de lär ut???? 

OBS!  

Allt de säger är inte fel...  

så lyssna med varsamhet! 

Gå inte på smörjan som de 

förmedlar = bli ej vilseledd!   

Jag avstår från att kommentera ovan intervju med Simon Ådahl och Örjan Armgren,  

mer än detta:  

När de berättar om vad Gud gör i Sverige idag, så säger de att de även får motstånd 

och kallas falska profeter av vissa på nätet... men de tycks inte ta åt sig... Hm...  

TÄNK OM de kunde ödmjuka sig till den grad att ta reda på VARFÖR de kritiseras!   

         ”Vi blir inga vittnen om inte Anden är över oss”...  = Guds Helige Ande  

       bor i oss som är frälsta och hjälper oss inifrån att vara vittne för Herren! 

TÄNK OM de vågade rannsaka sig själva och vågade jämföra deras upplevelser & 

manifestationer med Bibeln... 
 

VAR MED OCH BED FÖR DEM SÅ DE FÅR NÅD ATT INSE ATT DE VILSELETTS AV  

”ONDA ANDARS LÄROR” OCH VILL OMVÄNDA SIG! 

 

 

https://www.apg29.nu/index.php?sida=kommentarer&u=199
https://www.youtube.com/watch?v=Rz6PjxjwjkU
http://holyspiritactivism.com/2013/01/05/hotel-bar-revival-in-redding/
https://www.youtube.com/watch?v=DuCIsQtr0Uw
http://www.sjobergsforlag.se/bocker/tva-grannar-berattar-simon-adahl-orjan-armgren


http://www.sjobergsforlag.se/    Kopierat 12/7-2017 

På förstasidan sommaren 2017 har de med ”Sommarläsning från Sjöbergs 
Förlag” där man ser boken ”2 Grannar Berättar” tydligt och synligt i 
bakgrunden... samt de lyfter upp den i slutet som ”två utav våra mest 
uppskattade och bästsäljande böcker...” 

 
 
 
 
 

Hm... ja, det kanske han kan...  
Verkar som han öppet bejakar då jag ser att  
Sjöbergs Förlag även säljer böcker från Bill Johnson!!! 
 
  http://www.sjobergsforlag.se/se/search.php  

 

 

 

= Två NARianer! 

 

OM länken ej fungerar...  

Sök då ”Bill Johnson” på hemsidan 

så kommer detta upp! 

http://www.bethel.tv/watch/156/apostolic-eschatology/2009/09/27 - Kris Vallotton is the co-founder  

and overseer of the Bethel School of Supernatural Ministry in Redding, California.  

   Kris Vallotton är medgrundare och ledare/övervakare av Bethel School  

    of Supernatural Ministry i Redding, Kalifornien. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bethel_Church  

= NARian från  

Bethel Church! 

http://www.sjobergsforlag.se/
http://www.sjobergsforlag.se/se/search.php
http://www.bethel.tv/watch/156/apostolic-eschatology/2009/09/27
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bethel_Church


Och som ni ser ovan så säljer Sjöbergs Förlag böcker som Bill Johnson & IHOP-föreståndare ”endorse”/rekommenderar... 

Osynliga fiender - Kris Vallotton -  http://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/osynliga-fiender-kris-vallotton  

  Boken är trovärdig och kan förvandla ditt liv. Frihet är hjärtat i evangeliet och det var därför Jesus kom.  

  Jesus sa: ”och ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria”. (Joh. 8:32)  

  – Andrew Thompson, Pastor i Citykyrkan Stockholm och ledare inom New Wine 

   

   Jag är väldigt glad att kunna rekommendera den här boken, för jag vet att den kommer att bidra till att människor  

  bär mer och mer frukt. 

  – Bill Johnson, Förstepastor i Bethel Church   

Ansikte mot ansikte med Jesus - Samaa Habib och Bodie Thoene - 
http://www.sjobergsforlag.se/bocker/livsberattelser/ansikte-mot-ansikte-med-jesus-samaa-habib-och-bodie-thoene 

”Ansikte mot ansikte med Jesus är en historia jag aldrig kommer att glömma. Någonsin.  
Det är en unik och inspirerande resa där en ung muslimsk kvinna får lära känna Kristus. Den här boken kommer att förvandla ditt liv. Var beredd.”  
 – Bill Johnson, föreståndare, Bethel Church 
 
”Det här är ett av de mäktigaste vittnesbörden om Jesu verklighet och trofasthet som jag någonsin har läst. Man kan inte läsa den här boken utan 
att slås av förundran.  
I en tid då förföljelse av kristna från radikala muslimer sveper över världen är Samaa Habibs vittnesbörd en berättelse som måste höras.”  
 – Joel Richardson, bästsäljande författare, lärare 
 
”När jag träffade författaren till den här boken och hörde hennes berättelse grät jag av kärlek till Gud, som gav henne styrka att uthärda det hon har 
uthärdat för hans skull.  
Den här berättelsen kommer att röra vid ditt hjärta på ett mäktigt sätt...”  
 – Misty Edwards, föreståndare och lovsångsledare, International House of Prayer    = IHOP = Mike Bickle’s ministry! 
 

HM... detta får mig att undra... 

Är Joel Sjöberg en NAR-bokhandlare som förmedlar deras böcker...!????! 

NEJ, jag säger inte detta – jag bara undrar!!! 

MEN... med tanke på Kjell Sjöbergs & Stanley Sjöbergs involvering i Trosrörelsen... så vore det ju inte helt ”otroligt”...  

Se tidigare nyhetsbrev! 

 

Tänk så bra det var när Sjöberg gav ut ”Evangelium enligt Rom”... vilket var en oerhört viktig bok för kristenheten! 

Det var så jag fick insikt om hans förlag... jag läste den tjocka boken med stor tacksamhet! 

Tänk om han fortsatt i den riktningen att ge ut apologetiska böcker istället för Trosrörelseböcker...  

Och TÄNK om fler hade läst denna bok – då hade de väl ändå inte gått rakt in i ekumeniken med RKK!?????!  
 

Hm... intressant att boken inte längre finns till försäljning på Sjöbergs Förlag! 
   http://www.sjobergsforlag.se/se/search.php?id=26229&id=26229&op=search&text=Evangelium+enligt+Rom                  

Har förlaget gett efter för all ekumenik!??  

Kanske en frukt av ”ekumenikandet”...!?  

KLART MAN UNDRAR VARFÖR DEN TAGITS BORT!??! 

Visst, kanske den blev slutsåld... men det vore väl 

inget problem för ett bokförlag att trycka upp 

ytterligare en upplaga...? 

Märk väl; jag ifrågasätter inte och jag tvivlar inte på 

att det har hänt så som Simon och Örjan återger 

sina upplevelser...  

Vad jag ifrågasätter är att de påstår att det är Gud 

och Guds Helige Ande som ligger bakom! 

Med tanke på deras involvering i Trosrörelsen och deras obibliska manifestationer & upplevelser, så är det mer troligt  

att det är ockultism de sysslar med (omedvetet?) och därför upplever ockulta manifestationer!  

Andevärlden är inget att leka med! 

 

Ja, det finns fler ”kristna bokhandlare” som förmedlar NAR-inspirerade böcker... de flesta i Sverige skulle jag tro. 

Det verkar som de är mer intresserade av era plånböcker än era själars välbefinnande – SÅ VAR PÅ ER VAKT! 

Gå inte på vad som helst som annonseras som nyheter och bäst-säljare idag.  

 

http://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/osynliga-fiender-kris-vallotton
http://www.sjobergsforlag.se/bocker/livsberattelser/ansikte-mot-ansikte-med-jesus-samaa-habib-och-bodie-thoene
http://www.sjobergsforlag.se/se/search.php?id=26229&id=26229&op=search&text=Evangelium+enligt+Rom


Gå ej heller på vad som helst som skrivs i s.k. ”kristna tidningar” & ”profetiska tidsskrifter”... 

http://www.flammor.com/?p=900  
 

Flammor – Profetisk Tidsskrift 

 

 
Nationaldagsbön i Sverige 
 
Nationaldagsbön 
VÄLKOMMEN TILL BÖN FÖR VÅRT LAND! 
 
 
             Den 6:juni är det återigen dags för att samlas till gemensam bön för vårt land. 
             Sverigebönen utgörs av ett ekumeniskt nätverk av representanter för kristna  
             kyrkor och organisationer i Sverige. 
             Nu har anmälan till bön på olika orter börjat. Målsättningen är att detta skall  
             hållas bön i varje kommun i vårt land. Förra året fattades det några kommuner  
             som inte deltog i Sverigebönen. Undersök om din kommun eller ort är representerad    
             i år. Annas kan du vara med och driva på att så sker eller att Du själv samlar bedjare   
             på en plats och anmäler detta till Sverigebönen.  
             Vi vill vara med och uppmuntra såväl enskilda som församlingar att     
             engagerar sig i denna förbön. Varje plats där bön hålls denna dag är viktig.    
             Delta Du i detta angelägna bönearbete! Sverige är i stort behov  av bedjare   
             för att vi skall få se en förändring och ett andligt genombrott till mångas  
             frälsning. 
             På nationaldagen den 6 juni arrangeras alltså bön för Sverige landet över.  
             Mer information hur du kan vara med i Sverige-bönen finns på webbplatsen: 
             http://www.sverigebonen.se/ 

              Holger Nilsson  

             Sat, 23 Apr 2016  

T.o.m. Holger Nilsson förmedlar Sverigebönen = som förmedlar NAR och dess 7 Bergen Strategier... 

Hade väl kunnat förvänta sig att han med sin ”Profetiska Tidskrift” skulle kunna urskilja Trosrörelsens villoläror  

från Biblisk lära... men ack! dessvärre verkar det inte så...  

Det är tyvärr inte första gången han har med ”Trosrörelse-inslag” i sin tidsskrift. 

 

Och Berndt Isaksson och Stanley Sjöberg rekommenderar boken som förnekar 

att det finns ett helvete... http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_346.html 

Peter & Madeleine Wallgren har för en tid sedan kommit ut med boken >>"Tidens fullbordan". 
Det är en bok jag vill rekommendera och den utmanar den "helveteslära" som från och till varit 
allmänt vedertagen i kristenheten, d.v.s. läran om att alla som inte tagit emot Jesus Kristus 
som sin personlige frälsare här i jordelivet kommer att brinna i en evig plåga i Helvetet. Det 
finns vissa bibelord som kan tolkas så, men väldigt många andra bibelord som talar om hur 
Gud kommer upprätta hela mänskligheten genom domsakter som möter människor som inte 
här i tiden tagit emot Nåden genom tron på Jesus Kristus. Renande domsakter som kommer 
vara för många djupt smärtsamma men som ändå syftar till omvändelse och rening och inte  
till ett evigt totalt meningslöst pinande i en bokstavlig svavelseld. 

 Stanley Sjöberg skriver så här i ett omdöme av denna bok: 
”Jag är imponerad av er djupa förankring i noga studier i Bibeln som helhet, med 
beundransvärd förmåga att tränga in i grundtextens innebörd och komplettera med citat 
från kända och okända teologer genom historien. Det ger förtroende och styrka i 
beskrivningen om försoningens räckvidd och djup utifrån löftet om en total upprättelse till 
frälsning för alla människor och hela skapelsen som då inte slutar i kaos, utan blir efter alla 
kriser den fullkomliga verklighet Gud syftade till från början.”  Slut citat 
 
Jag vill utmana alla att läsa denna bok som trots det svåra ämnet är lättläst utan av vara ytlig 
eller banal. Boken kan beställas >>HÄR 
 
 Berndt 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

http://www.flammor.com/?p=900
http://www.flammor.com/?p=900
http://www.flammor.com/?p=900
http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_346.html
http://www.vingarden.org/catalog/product_info.php?products_id=1245
http://www.vingarden.org/catalog/product_info.php?products_id=1245


Berndt Isaksson rekommenderar även New Agaren Rob Bells bok som också ifrågasätter helvetet... 
 

Rob Bell 

Kärleken Vinner 

En bok om himmel och helvete och människans slutgiltiga öde 

 

 

Rob Bell resonerar kring vedertagna slutsatser om himmel och helvete.  
Tänk om det som Jesus sade om himmel, helvete och frälsning är  
annorlunda än hur vi har uppfattat dem?  
Köp boken  >>HÄR 
 

När Bibelförkunnare INTE tror på helvetet – utan tror att alla blir frälsta tillslut – då är det klart skrämmande!!! 

Oerhört oroväckande!!! 

Och VEM kan man då lita på... skulle man kunna undra...!??! 

 
Och kolla vad jag fann i ett e-mail från Världen Idag den 8 maj, 2017... som mottagaren skickade vidare till mig... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utöver det kommer magasinet få stor spridning 
genom att vi montrar och delar ut magasinet  
på sommarens konferenser, som Nyhem, Torp, 
Ralingsås, Kärrsjökonferensen, Löttorp, Israels 
Vänner, Smålandskonferensen, 
Lapplandsveckan, Europakonferensen, New 
Wine, Oas-mötet i  
Umeå och Varberg, Gullbrannafestivalen,  
Shalom över Israels-konferens m.fl. 
Sedan kommer det att spridas av alla de 

resande predikanter som åker för oss, så som 

K-G Larsson, Dan Johansson, Birger Skoglund, 

Göran Duveskog, Per-Olof Eurell m.fl. 

 

 
 

 

 

Jag vet inte... men... är jag den ende som reagerar när jag ser K-G Larssons och Dan Johanssons namn medräknade 

i ett e-mail från Världen Idag där de räknas upp som ”resande predikanter som åker för oss”...??? 

Kan inte tro det, det måste finnas fler som reagerar som jag... 

I år är det 50 år sedan Jerusalem blev  

Israels odelade huvudstad. Därför vill  

vi särskilt fokusera på just Jerusalem.  

http://www.adlibris.com/se/bok/karleken-vinner-en-bok-om-himmel-helvete-och-varje-manniskas-slutgiltiga-9789173871747


K-G Larsson har länge rest till Israel för Duveskogs Resor... men att han även reser för Världen Idag – det visste i alla fall 

inte jag om – det blev jag mycket förvånad över när jag läste detta e-mail i maj! Samma gäller Dan Johansson... 

På detta vis – att resa för Världen Idag – så visar man tydligt och offentligt att man bejakar Trosrörelsen och det Världen 

Idag står för med dess ekumenik och obibliska 7 Bergen Strategier som de förmedlar... 

 

Detta visar att fler och fler faller för frestelsen att vara med i ekumeniken ”där det händer saker” – än att bli utanför och 

riskera frysas ut helt och missa resor och förlora sitt ”dragplåster” med stora skaror som kommer... = djupt beklagligt! 

Ja, jag kan naturligtvis inte bedöma någons ”motiv”... men ovan är min personliga slutsats... vad ska man annars tro!?  

Att Världen Idag är en s.k. ”kristen tidning” grundad av Livets Ord som är och bejakar Trosrörelsen är väl inget att 

diskutera! Det är FAKTA! + under åren som gått har man även tydligt sett att de bejakar ekumeniken och 7 Bergen 

Strategierna till 100%... Världen Idag är med att förmedla ett annat evangelium med en annan jesus... vilket då leder bort 

från Bibelns Jesus Kristus och EJ till frälsning... Nu är ju ALLA artiklar de skriver INTE fel – mycket är ju ändå bra – men 

därför är ”blandningen” förrädisk… det är ju vad de OCKSÅ bejakar och förmedlar som vilseleder… läs med varsamhet! 

 

Därför vill jag höja ett ”varnande ord” för dessa ”resande predikanter”... K-G Larsson och Dan Johansson... 

För OM de reser för Världen Idag – så finns det INGA tvivel på att de bejakar Trosrörelsen och tyvärr är de därför inte 

pålitliga! Om de inte ”bejakar”... så varnar de i alla fall inte heller, vilket är att ”tillåta” = vilket är lika allvarligt faktiskt! 

Jag förstår faktiskt inte hur de, som (vad jag förstått) har ett gott rykte om sig att vara ”Bibelkunniga”, har så dålig 

urskiljning i detta område om Trosrörelsens villoläror...?  

Ja, det måste de väl ha – annars hade de väl ALDRIG allierat sig med Världen Idag!? 

Jag anser att de indirekt blir medskyldiga i att ”inleda” syskon i Herren in i villoläror genom deras medverkande och 

reklamen de gör för Världen Idag!!!   De gör dessa sammanhang ”rumsrena” med deras ”goda rykte” och de ger dem 

en "plattform" att förleda kristenheten med deras "OK" = med deras medgivande...!   

 

Nu säger jag INTE att K-G Larsson och Dan Johansson är NARianer... MEN... Birger Skoglund och Göran Duveskog och 

deras ”Duveskogs Resor” och ”Smålandskonferensen” har jag skrivit om tidigare – det är helt klart att de bejakar 

Trosrörelsen och Ekumeniken! Om de har varit eller fortfarande är NARianer kan man ju undra & spekulera om...  

Att de påverkats av NARianer – det är självklart när sådana har gästat deras egen ”Smålandskonferensen” genom åren...  

Ett slags ”nätverkande” har de i alla fall som inbegriper även NAR...  se tidigare nyhetsbrev... 

 http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_28-9-10.html  = från 28/9-2010 

Utdrag: 

   Här kan vi läsa om Ledningsgruppen för NNVK: >>  OBS! Ny adress:  http://www.nnvk.se/ledningsgrupp  
 

   Ledningsgruppen för nätverket består av personer från olika kristna sammanhang: Mikael Alfvén, Hans Augustsson,  

  Monica Augustsson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Börje Claesson, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson,  

  Roger Larsson, Sven Nilsson, Birger Skoglund, Carolina Torebring, Lennart Torebring, Jan Zetterlund och Lennart Åsberg. 
 

  Röster om nätverket:  
   

  Roger Larsson, evangelist inom Frälsningsarmén, Uppsala: ”Gud vill väckelse och det gäller Sverige. För mig innebär NNVK  

  en stark andlig enhet grundad på Guds Ord som ger mig inspiration och nära vänner som vill invänta Herrens tid och tilltal  

  för strategi och klartecken.”  
 

  Lennart och Carolina Torebring, pastorer Södermalmskyrkan Stockholm: ”Sverige står inför sin största skördetid någonsin.  

  Nu är det hög tid att utrusta Guds Församling för att ta emot den skörd som Jesus utgöt sitt blod för.”  
 

  Hans och Monica Augustsson, Församlingen Josua, Gamleby: ”Härligt att få stå tillsammans i enhet och tro för Sverige.”  
 

  Birger Skoglund, evangelist, Örebro: ”Det handlar om att lämna över stafettpinnen. Det innebär att vi liksom Elia är med  

  och inspirerar och lär Elisa att vandra med Herren. Vi vill se ett Sverige i en stark väckelse.”  
  

  Börje Claesson, Citykyrkan Älmhult: ”Syftet med NNVK är att föra väckelsearvet vidare till den yngre generationen.”  

  (OBS! DETTA ÄR ÄVEN DEN HÖGSTE REPRESENTANTEN FÖR ”KANAL 10” SOM OCKSÅ FÖRMEDLAR TROSRÖRELSEN!) 
 

  Curt Johansson, direktor Trosgnistan: ”NNVK är inte centrerat kring någon speciell tjänst utan skapar ett gemensamt forum  

  för gemenskap, samtal och meningsutbyte med inriktningen att främja väckelsekristendom i landet. Det är en möjlighet  

http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_28-9-10.html
http://www.nnvk.se/ledningsgrupp.aspx
http://www.nnvk.se/ledningsgrupp


  att kunna hjälpa, uppmuntra och styrka både äldre och yngre ledare så att de framgångsrikt kan utöva sin tjänst i Guds rike.”  

  Göran Duveskog, Trosgnistan: ”Nätverket är mycket viktigt för att sammanföra väckelsekristna förkunnare och ledare och för 

  att skapa en plattform för gemenskap, visioner och bön.”  
 

  Mikael Alfvén, evangelist, Sävsjö: ”Vi har nu ett fantastiskt tillfälle att ta evangelium till Sverige. Tillsammans kan vi se  

  uppdraget bli fullbordat!”  
 

  David Duveskog, Trosgnistan: ”Det är viktigt att ledare som drar åt samma håll kan uppmuntra och stödja varandra men  

  också inse att vi inte är ett fåtal. När äldre och yngre möts har vi mycket att lära av varandra.”  
 

SIDAN HAR UPPDATERATS OCH IDAG FINNS INTE LÄNGRE BRÖDERNA DUVESKOG MED PÅ LISTAN... = INTRESSANT! 

Nedan kopierat från http://www.nnvk.se/ledningsgrupp den 26 maj, 2017: 

  Ledningsgrupp och referensgrupp 

  Ledningsgruppen och referensgruppen för nätverket består av personer från olika kristna sammanhang:  
 

  Birger Skoglund, Roger Larsson, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Lennart Åsberg, Rosie Åsberg,  

  Britt & Börje Claesson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Curt Johansson, Jan Zetterlund, och Per-Åke Eliasson. 
 

  Röster om nätverket: 
 

  Roger Larsson, evangelist inom Frälsningsarmén, Uppsala:  

  ”Gud vill väckelse och det gäller Sverige. För mig innebär NNVK en stark andlig enhet grundad på Guds Ord som  

  ger mig inspiration och nära vänner som vill invänta Herrens tid och tilltal för strategi och klartecken.”  
 

  Hans och Monica Augustsson, Församlingen Josua, Gamleby:  

  ”Härligt att få stå tillsammans i enhet och tro för Sverige.”  
 

  Birger Skoglund, evangelist, Örebro:  

  ”Det handlar om att lämna över stafettpinnen. Det innebär att vi liksom Elia är med och inspirerar och lär  

  Elisa att vandra med Herren. Vi vill se ett Sverige i en stark väckelse.”  
 

  Börje Claesson, Citykyrkan Älmhult och ledare för Kanal 10:  

  ”Syftet med NNVK är att föra väckelsearvet vidare till den yngre generationen.”  
  

  Curt Johansson, direktor Trosgnistan:   

  ”NNVK är inte centrerat kring någon speciell tjänst utan skapar ett gemensamt forum för gemenskap, samtal  

  och meningsutbyte med inriktningen att främja väckelsekristendom i landet. Det är en möjlighet att kunna hjälpa, 

  uppmuntra och styrka både äldre och yngre ledare så att de framgångsrikt kan utöva sin tjänst i Guds rike.”  
 

  Jan Zetterlund, pastor Betelkyrkan, Rosvik:  

  ”Genom nätverket kommer vi att få se ledare med olika gåvor och tjänster stå tillsammans och tjäna Herren.  

  Vi betonar styrkan i att stå enade genom att vi är olika i tjänst och funktion.”  
 

  Lennart och Rosie Åsberg, Kanal 10:  

  ”NNVK handlar om att bjuda på såväl positiva som negativa erfarenheter så att de yngre kan dra lärdom för  

  att inte göra om eventuella misstag. Vi vill ta väckelsebudskapet på allvar.”  
 

  Sven Nilsson, seniorpastor, Kristet Center,Örebro:  

  ”Det handlar om att lyfta fram det som har varit centralt för väckelsekristendom med betoning på korset,  

  den helige Ande, sann omvändelse, enhet kring Bibeln som Guds Ord och kärleken till varandra.”  
 

  Linda Bergling, pastor, Församlingen Arken:  

  ”Nätverket skall ge samhörighet och uppmuntran till de ledare som vill stärka och värna om den karismatiska  

  väckelsekristendomen. Äldre och yngre ledare får en mötesplats där man både betjänar och låter sig betjänas  

  genom Ordet och förbönen. Ledare kommer att bli utrustade, ta emot helande och få möjlighet att dela  

  erfarenheter från sin vandring med Gud.”  
 

  Gunnar Bergling, pastor Församlingen Arken:  

  Många kristna ledare har betalat ett högt pris för att få gensvara och kunna leva ut en karismatisk väckelsekristendom  

  genom sin kallelse. Det känns oerhört viktigt att ge detta vidare till andra, inte minst till en kommande generation.  

  Den samlade erfarenheten och kunskapen hos tjänsterna i ledningsgruppen representerar ett djupt och vitt spektrum  

  av olika sidor av de tjänster och verksamheter som finns i den bibliska väckelseförsamlingen. Jag tror att de kommer  

  att väcka och stärka den karismatiska väckelsekristendomen i vårt land just genom att dela med sig som huvudledare  

  i församlingar med olika bakgrund och från olika sammanhang. 

Men Birger Skoglund och Curt Johansson finns kvar – som bägge kan förknippas direkt med Duveskogs Resor, 

Trosgnistan och ”Smålandskonferensen”! = det finns alltså fortfarande en koppling mellan NNVK och Duveskogs! 

 

http://www.nnvk.se/ledningsgrupp


Bara för att ge lite ”bevis”:    

http://www.duvres.se/resor - kopierat 26 maj, 2017 

Annonser för resor hösten 2017 och våren 2018: 

  

 

Ja, det finns fler som gillar att resa för Duveskogs Resor! 

 

Nedan också från denna länk http://www.duvres.se/resor - kopierat 26 maj, 2017 

Annonser för resor hösten 2017 och våren 2018: 

 

 

 

NEJ – man är inte NARian bara för att man reser med Duveskogs Resor! 

MEN man kan INTE offentligt vara emot Trosrörelsen och dess falska manifestationer och samtidigt resa med dem! 

 

För kolla alla andra som också reser ”för dem” – de är i stort sett Trosrörelsen allihop! 

Bara för att nämna ett namn = Carl-Erik Sahlberg...  

 http://www.duvres.se/resor/israel2/israel-29-okt---5-nov-2016-sahlberg - kopierat 26 maj, 2017 

                                    

 

 

 

 

 

 

http://duvres.se/uploads/Israel201729okt-5novSahlberg2.pdf 

 

Sahlberg som var den som startade Sverigebönen och förmedlade NARs 7 Bergen Strategier i Sverige... 
                              Nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg… Skaraborgsbönen… = NAR >> 

   Nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg ” Sverigebönen” = NAR Del 2 >> 

Detta är väl så ”Trosrörelse-NARianskt” som går!? 

Ja, jag tycker i alla fall det! 

 

 

  

 

http://www.duvres.se/resor
http://www.duvres.se/resor
http://www.duvres.se/resor/israel2/israel-29-okt---5-nov-2016-sahlberg
http://duvres.se/uploads/Israel201729okt-5novSahlberg2.pdf
http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_5-5_12.html


Tillbaka till Världen Idags ”resande predikanter” från sidan 19: 

 

Per-Olof Eurell, som också nämndes i Världen Idags e-mail, är ordförande i Världen Idags styrelse...  

 
 
Henrik Lundell (ekonomichef), Leo Mäkinen (suppleant i styrelsen), Lukas Berggren 
(vd och chefredaktör), Per-Åke Eliasson (ledamot) och Per-Olof Eurell (ordförande).  
På bilden saknas vice ordförande Eskil Burenfjäll samt ledamöterna Marita 
Göransson och Magnus Dahlberg.  
Foto: Mikaela Nissi/ Arkiv 

Minus till plus för Världen idag 

Efter ett år av nedskärningar, tuffa prioriteringar och inte minst bön kunde styrelsen för Världen idag AB i veckan redovisa 

ett blygsamt men dock positivt resultat för 2016.  

Nyheter · Publicerad 09:43, 12 maj 2017 

Resultatet på 113 000 kronor lades fram vid företagets bolagsstämma i Uppsala. 

- - -  

Styrelsen valdes vid bolagsstämman om på alla poster, med Per-Olof Eurell som ordförande och Eskil Burenfjäll som vice 

ordförande. Ledamöter är Magnus Dahlberg, Per-Åke Eliasson och Marita Göransson, med Leo Mäkinen som suppleant. 

 

Per-Olof Eurell är medlem i Livets Ord: 

  https://www.youtube.com/watch?v=uNOoFVjKHb8  

   = Livets Ords Förlag... 

 

http://www.dagen.se/livsstil/oppenhet-viktig-nar-pastorns-lon-satts-1.302706 - 3 december 2014 

- - -  

– Det är klart att det är lättare för människor att ge när man ser ett behövande barn framför sig. Men det 

vore naivt att tro att pengar som kommer in inte används till pastorslöner, säger Per-Olof Eurell, 

näringslivsprofil, förkunnare och författare bland annat till boken Tiondeprincipen – lärdomar om givande 

från Bibeln och historien. Sedan ett år tillbaka är han själv medlem i församlingen Livets ord i Uppsala. 

  http://www.inblick.se/nyheter/2016/03/03/jesus-ar-bra-for-affarerna  

= då är Per-Olof Eurell klart NAR-inspirerad!!! 

Han är ju med i styrelsen för Världen Idag som är med och sprider 7 Bergen Strategierna!!! 

Om man inte ”går emot” och varnar för dessa villoläror så blir man ”delaktig” i det att man tillåter dem spridas...  

 

Det är ett stort ansvar vi har som Kristi efterföljare och bärare av Kristi Evangelium att bevara en sund & Biblisk lära! 

Det innebär att också avslöja villolärorna... 

https://www.youtube.com/watch?v=uNOoFVjKHb8
http://www.dagen.se/livsstil/oppenhet-viktig-nar-pastorns-lon-satts-1.302706
http://www.inblick.se/nyheter/2016/03/03/jesus-ar-bra-for-affarerna


På tal om årets ”Smålandskonferensen”... här är info för 2017:  http://www.smalandskonferensen.se/ - kopierat 26 maj, 2017 

Hm... denna hemsida har också uppdaterats – i tidigare version har de tydligt skrivit: 

  Konferensen gästas varje år av talare från flertalet samfund från OAS-rörelsen till Trosrörelsen. 

Men det har tagits bort... hm... kanske p.g.a. att jag påpekat detta i tidigare nyhetsbrev, kanske!? Vem vet!? 

 

 

Nej, jag gör INTE reklam för denna konferens – tvärtom – jag varnar för den! 
 

http://www.betelrunemo.se/ 

Anders Gerdmar 

Johannes Amritzer  

K-G Larsson              

Daniel Viklund  

David Prakasam  

Marcus Bloom  

Birger Skoglund  

 

Per-Åke Eliasson · Hanna Bloom · Ketzia Prakasam · Curt Johansson · Göran Duveskog 

Tord Renkel · David Duveskog · GertOve Liw · Göran Oscarsson · Kjell Halvorsen 

Emilia Lindberg · Lovsångsteam från Betel, Runemo 
 

Och Anders Gerdmar måste också bejaka Trosrörelsen då han varit delaktig i Livets Ord fram till 2016...  
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Gerdmar   Från 1994 till 2014 var Gerdmar verksam vid Livets Ord University (senare Livets Ord Theological Seminary)  

  och sedan  2014 rektor för Skandinavisk teologisk högskola som han även grundat. Gerdmar lämnade Livets Ord i november 2016. 

Amritzer och Viklund... Det var ”tack vare dem” som jag började skriva om det ”Apostoliska Nätverket” 

som de startade i Sverige!  Är de fortfarande kvar i detta nätverk!? Ja, jag har då inte hittat något 

offentligt uttalande som skulle tyda på att de inte är det... Finns detta nätverk kvar – fast det tycks ”gått 

under ytan”!? VEM vet!? Viklund sa visserligen för ett antal år sedan att nätverket ”låg på is”...  

MEN som synes i denna annons för Smålandskonferensen så är de ju fortfarande med i samma ”kretsar” 

med dess ”nätverkande” – precis som då... så jag låter varje läsare dra sin egen slutsats...   

Nyhetsbrev från 2010: http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html  

Hm... undrar om Amritzer fortfarande är med i ICA – numera kallat NAR...?  

Inte heller detta har man läst att han tagit offentligt avstånd ifrån – eller har jag missat det!? 

http://www.smalandskonferensen.se/
http://www.betelrunemo.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Gerdmar
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Skandinavisk_teologisk_h%C3%B6gskola&action=edit&redlink=1
http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html


Längst ner på samma hemsida: 

 

 

 

 

www.trosgnistan.se  - Trosgnistan 

 

www.betelrunemo.se  - Betel Runemo 

 

Ojdå – så kan man även hitta “länk” från Smålandskonferensen/Trosgnistan/Betel Runemo till Simon Ådahl... 
Han var hos dem och vittnade! 
 
Det är väl bevisat ovan att Simon Ådahl förmedlar Trosrörelsens villoläror... och bisarrare än så: 
Lyssna bara på denna länk!  Visserligen från 2011... men det han förmedlar har bejakats genom att läggas  
ut på nätet av Betel, Runemo själva på ”Söndaghelaveckan”...  

 
Söndaghelaveckan  
Vittnesbörd om vad som händer i Sverige idag (del 2)  
 

http://www.sondaghelaveckan.se/?m=4053 - Betel, Runemo | söndag 3 april 2011   
 

Talare: Simon Ådahl  

Utgivare: Betel, Runemo  

 
Jag bara måste kommentera lite... 

C:a 26:00 minuter in: 
Håll dig till Golgata och blodet så kommer du alltid rätt. Hålla sig till Guds Ord och dess Sanning då?? 
Herren gav mig en syn en gång:  

"Ett antal människor som gick runt ett runt bord – där låg en Pistol – tacka för pistolen – en  
gammal man som gick fram och tog pistolen" 
Du ska göra anspråk på Golgata – ta med dig Golgata – ta med dig Golgata – inte bara tacka för   
det. Utan ta med dig Golgata – ta med dig Golgata vart du än går. Tag med dig blodet och ta med 
dig kraften – gör anspråk på Golgata. Lyft upp vapnet. Det här vill jag ge till er.  
Och ni kan tycka, men Simon Ådahl det där står ju ingenstans – näej, men smaka på det som  sägs, 
smaka bara på allt.  Är detta Biblisk rådgivning – stämmer detta med Bibeln??? 

  Men jag känner bara att vi närma oss Golgata på ett nytt sätt.  Det finns bara ETT sätt enligt Bibeln! 
  Vi ska börja be om "Fader ge oss heligheterna i blodet! WHAT???????????   
  - - - 
  ... vi ska bli blodets barn... WHAT???????????  Bibelvers???? Vart står det? 
  Å, VI SKA UT I NY FRIHET.  Den Sonen gör fri är verkligen fri!  
                        Vad för NY och annan frihet erbjuds här? Är verkligen värt att fråga! 
C:a 30-31 minuter in 
... du ska gå upp till den här och säga att jag (=Gud) har tagit hand om den här hunden – den är hos Mig. 
Läs PS 36:7 

Psaltaren 36:7 Din rättfärdighet är såsom väldiga berg, dina rätter såsom det stora havsdjupet;  
  både människor och djur hjälper du, HERRE. Svenska 1917 (SV1917)  

 

Din rättfärdighet är som väldiga berg, dina domar som det stora havsdjupet. 
Både människor och djur räddar du, Herre.   Svenska Folkbibeln (SFB) 1996, 1998  
 

Vers 36 för de engelska King James versionerna: 
Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep:  
O Lord, thou preservest man and beast.   King James Version (KJV)  

 

Your righteousness is like the great mountains; 
Your judgments are a great deep; 
O Lord, You preserve man and beast.  New King James Version (NKJV) 

Ca 37:00 
... vem är du, sa hon – är du synsk? Nej, sa jag, jag är inte synsk, utan när du tar emot Jesus, sa jag, så får  

Nytt sätt?? 

”heligheterna i blodet”  

”blodets barn” 

New Age eller??? 

http://www.trosgnistan.se/
http://www.betelrunemo.se/
http://www.sondaghelaveckan.se/?m=4053


du gåvor och det här är en utav gåvorna som finns, så man kan få veta en sak om en människa som man 
aldrig har träffat förut.   
  Detta tycker jag låter mer som clairvoyance!  (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A4rvoajans) 
 

  Läs 1 Korinthierbrevet 12 om de andliga gåvorna – speciellt verserna 7-11: 
       7. Men åt var och en ges Andens uppenbarelse så att den blir till nytta. 
       8. För åt den ene ges genom Anden ord av vishet, till en annan ord av kunskap genom samme Ande, 
       9. till en annan tro genom samme Ande, till en annan gåvor att bota sjuka av samme Ande, 
       10. till en annan kraft att utföra mirakler, till en annan profetians gåva, till en annan att skilja  

         mellan andar, till en annan att tala olika slags tungotal, till en annan att uttyda tungotal. 
      11. Men allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar åt var och en särskilt efter sin vilja. 

Jag kan inte tolka det som om någon av dessa gåvor skulle innebära ”veta en sak om en människa som man 
aldrig träffat förut”... visst, det kan hända att ”profetiskt tilltal” förmedlas – vid behov – det är inte det jag 
ifrågasätter!... men inte något vi ska lära ut som en ”doktrin”... eller något vi ska göra som nedan; ställa folk  
på rad och ”tala in i dem”... Jag tror det sker på ”värdigare” sätt än vad som förmedlas här och inte hur som 
helst bland ofrälsta... och främst sker detta i församlingen! Ord av vishet och ord av kunskap måste inte vara 
”övernaturliga”... oftast ges de i ett enkelt samtal av någon som kan Guds Ord och är ledd av Guds Helige 
Ande... tror jag! Och oftast när Herren redan har talat till personen själv – så det profetiska tilltalet blir en 
”bekräftelse” på det som Han redan lagt på personens hjärta... Jag tror inte att Herren ”dikterar” en person 
genom andras tilltal – Herren leder var och en genom Sin Helige Ande som bor i varje född-på-nytt troende! 
Men Han kan ”bekräfta” och ”belysa något” genom någon annan... 
- - - 
... och jag fick fortsätta tala in i hennes liv sen hon var barn till där hon var idag. 
- - - 
Ni måste lyssna på den här mannen – den här mannen har talat in i hela mitt liv... 

    Hm... påminner om kvinnan vid brunnen... Johannes 4:29.... 
Det här är bara Jesus – det här är bara Gud! 
- - - 
... Jesus synas och inte jag – det var Jesus som fick äran. 
- - - 
... en och en halv månad innan den här händelsen, så hade Den Helige Ande lett mig att läsa om den 
Samaritiska kvinnan vid brunnen. Och när hon sa det här, då sa Den Helige Ande åt mig – för jag förstod inte 
då när jag fick läsa det. Jag sa till Den Helige Ande varför ger Du mig det här att läsa, jag förstår det inte vad 
du vill visa för någonting? Jo, läs det igen sa Han. Och jag läste. Flera gånger! Ja, jag förstår inte, sa jag, men 
Du få leda mig i det här. Så när hon säger det här, då säger Den Helig Ande åt mig; Nu vet du varför du fick 
läsa det. Det som händer i det här, det är att de här ungdomarna som står där inne i köket ställer sig på rad 
och jag får gå fram till var och en utav dem och lägga min hand på dem och tala in i dem. 
- - - 
 
Ca 40:26 
Och det här har ni – ni har det här! – ni ska tala ut profetiskt till människor! 
Hur kan jag säga det?  
Jo, det står där att pröva alla gåvorna, eller hur!? Och främst är det det profetiska vi ska söka efter. 
Bibelvers!?? 
Jag har i alla fall missat att det står ”pröva”... så står det i alla fall inte i min King James Version! 
 

Än en gång: Jag tvivlar inte på att det har hänt så som Simon och Örjan återger sina upplevelser... MEN... med tanke  

på deras involvering i Trosrörelsen och obibliska manifestationer, så är det mer troligt att det är ockultism de sysslar  

med (omedvetet – kanske!?) och därför upplever ockulta manifestationer – trots att de hänvisar till Jesus! 

Även New Age har människor som kan ”tala in i människor”... och clairvoyance förekommer flitigt... 

Villoandar är just ”andar som förvillar”... 

  ”tala in i hennes liv” 

  ”lägga min hand på dem och tala in i dem” 

VISST LÅTER DETTA SÅ RÄTT... 

MEN OMVÄNDELSE & EVANGELIUM DÅ????? 

Och när vi nu VET att de bejakar Trosrörelsen och Bill Johnson-läror... så blir det ju inte lika ”attraktivt”... 

 

Här kom det! 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A4rvoajans


Några få kommentarer till: 

   ... skriva på prenumerationer på Världen Idag....  Hm... ja just det ja: Simon Ådahl är ju också   

                                resepredikant för Världen Idag... har i alla fall varit det!!! 

http://www.varldenidag.se/nyheter/varlden-idag-okar-kraftigt/Bbbqch!rlxDIQt5j8PfABEqwtsgg/  

    På senare år har Världen idag även satsat mer resurser på marknadsföring, för att tidningen   
    ska synas mer ute i landet, både på konferenser, i församlingar och i andra kristna   
   sammanhang.  
  – Vi har nästan 20 predikanter som reser för oss just nu. Vi har våra fördjupande magasin,   
   som når ut med upplagor som inte sällan ligger över 30 000 exemplar. Så vi har haft en    
   mycket större synlighet på marknadssidan, säger Lukas Berggren. 

 Nästan 20 predikanter vilka vi nu vet är bl.a.: 
 K-G Larsson, Dan Johansson, Birger Skoglund, Göran Duveskog,  
  Per-Olof Eurell och Simon Ådahl...   
   Har sökt men kan ej hitta en lista med alla namnen... 
 

...han bara skakade när han kom hem....    Tycker jag påminner om Todd Bentleys kundalinimanifestationer! 
 
 
 
 
 
 
I SLUTET AV ”VITTNESBÖRDET” UPPLEVER JAG ATT SIMON FÖRLÖJLIGAR EVANGELIUM!!!! 
SKRÄMMANDE... OCH DETTA FÖRMEDLADES I BETHEL KYRKAN... där Simon även fick applåder... 
 
Simon Ådahl och vännen Örjan som varit på konferens hos Bill Johnson @ Bethel Church och ”hämtat hem smörjan”...   
= Detta är hos en av Trosrörelsens självutnämnda NAR-apostlar! 
Så här sjukt med gnostiska uttryck & manifestationer blir det, förr eller senare, hos de flesta som följer Bill Johnson och 
Trosrörelsens NARianer... tyvärr! 
= Bevis på att de vilseletts av ”onda andars läror”... 
 
Jag skrev om Bill Johnson och hans gnostiska, ockulta ”soaking” förra året: 

NARianen Bill Johnsons läror sprids i Skara – DEL 12 >> 
http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_26_1_16_nar_skara.pdf  
Utdrag från   Bill Johnson som lär ut Trosrörelsen och all sorts villolära och värsta form av gnosticism... 

sidan 4:  Han lär även ut ”soaking” (att blötlägga sig)... (även detta ”soaking” infördes i pingst i Skara av den    

   förre pastorn...) Men nu har det blivit populärt bland Bethel att utföra ”soaking” på ”djupare nivå”:  
  Att ”soaka” på gravar (grave sucking”, “grave soaking”) av gamla ”smorda” förkunnare...     
  som t.ex. C S Lewis...  
  DETTA ÄR HUR SJUKT SOM HELST OCH TOTALT OBIBLISKT OCH OSUNT!  

 
 

   https://www.youtube.com/watch?v=6wKPjf1mjb8&feature=youtu.be   
   Detta är Bill Johnson fru Beni som “soakar” på C S Lewis grav!!    

 

     
 

     

    Vänner, det här är inte ”häftigt” – det här är ockultism på hög nivå! 

OBS! 

Det är inte för sent att ta till sig varningarna från Andrew Stroms ”Kundalini Varningar”:   Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Shocking Documentary  

    https://www.youtube.com/watch?v=6wKPjf1mjb8&feature=youtu.be -  BILL JOHNSON & the NEW AGE 

     Bokformat: http://www.amazon.com/KUNDALINI-WARNING-Spirits-Invading-Church/dp/097990739X 
(Som jag uppfattat det så har Andrew Strom aldrig helt tagit avstånd från Trosrörelsen (bara Profet- och Apostoliska nätverket) och därför förmedlar han ännu  

vissa villoläror som är typiskt inom Trosrörelsen... Därför litar jag inte på allt han skriver idag... Men ovan ”Kundalini-varningar” är oerhört bra och behövliga!  

http://www.varldenidag.se/nyheter/varlden-idag-okar-kraftigt/Bbbqch!rlxDIQt5j8PfABEqwtsgg/
http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_26_1_16_nar_skara.pdf
http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_26_1_16_nar_skara.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6wKPjf1mjb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eBpw2oQrvMM
https://www.youtube.com/watch?v=BCcGaTRwG_4
https://www.youtube.com/watch?v=dWeUNoR30_0
https://www.youtube.com/watch?v=6wKPjf1mjb8
https://www.youtube.com/watch?v=6wKPjf1mjb8&feature=youtu.be
http://www.amazon.com/KUNDALINI-WARNING-Spirits-Invading-Church/dp/097990739X


Inget nytt under solen, sägs det! 
Hm... ser ut som om de hade ”grave soaking” även under Jesajas tid! 
 
Jesaja 65:1-5  

I am sought of them that asked not for me; I am found of them that sought me not:  
I said, Behold me, behold me, unto a nation that was not called by my name. 
2 I have spread out my hands all the day unto a rebellious people,  
which walketh in a way that was not good, after their own thoughts; 
3 A people that provoketh me to anger continually to my face;  
that sacrificeth in gardens, and burneth incense upon altars of brick; 
4 Which remain among the graves, and lodge in the monuments,  
which eat swine's flesh, and broth of abominable things is in their vessels; 
5 Which say, Stand by thyself, come not near to me; for I am holier than thou.  
These are a smoke in my nose, a fire that burneth all the day.   King James Version (KJV) 

 
“I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. 
I said, ‘Here I am, here I am,’To a nation that was not called by My name. 
2 I have stretched out My hands all day long to a rebellious people, 
Who walk in a way that is not good, According to their own thoughts; 
3 A people who provoke Me to anger continually to My face; 
Who sacrifice in gardens, And burn incense on altars of brick; 
4 Who sit among the graves, And spend the night in the tombs; 
Who eat swine’s flesh, And the broth of abominable things is in their vessels; 
5 Who say, ‘Keep to yourself, Do not come near me, For I am holier than you!  
’These are smoke in My nostrils, A fire that burns all the day.     New King James Version (NKJV) 

 
Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig, jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. 
Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag: "Här är jag, här är jag." 
2 Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, 
som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, 
3 ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. 
De bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren, 
4 de har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar nätter i undangömda nästen, 
äter svinkött och har oren mat i sina kärl. 
5 De säger: "Håll dig för dig själv! Kom inte nära mig, för jag är heligare än du." 
De är som rök i min näsa, en eld som brinner hela dagen.      Svenska Folkbibeln (SFB) 

 

KJ’s SvEngelska översättning från King James James: 

  Vilka förblir bland gravarna, Och logerar vid gravmonumenten 

Ja, jag tycker i alla fall att det är en beskrivning av ”grave soaking”... 

Och även på den tiden ogillades det starkt av Herren!! 

 

 

Elvor och Janne hade med nedan artiklarna på sin hemsida under ”Profetiskt Just nu Juli 2017”. 

Dessa visar på ytterligare bisarra företeelser som pågår @ Bethel Church... Ursäkta SvEngelsk översättning! 

”Är New Wine en dödsdömd rörelse” 

http://www.utanh.se/ar-new-wine-en-dodsdomd-rorelse-svar-till-itpastorn/  

Det finns andra inslag också som gör mig tveksam. ”Let go your heart, let go your head, and feel it now” är ett uttryck man 

använder, något man sjunger och som man uppmanar människor till i Bethel. Att koppla bort förståndet är en förrädisk 

tankegång och kan leda vart som helst. Att påverka människor till detta är att koppla bort den prövande funktionen. En sådan 

grundhållning kan jag inte dela. Just detta sätt att resonera har ju varit orsak till  

så mycket svärmeri och det är en total missuppfattning av vad kristen tro är. Gud har ju skapat oss som tänkande varelser. 

Getting wasted with the Holy Spirit at Bethel Redding                 Bli full/berusad med den Helige Ande i Bethel Redding 

http://www.spiritoferror.org/2017/07/getting-wasted-with-the-holy-spirit-at-bethel-redding/6796   

When I recently attended the Firestarters adult Sunday School class at Bethel Church in Redding, California, I was  

http://www.utanh.se/ar-new-wine-en-dodsdomd-rorelse-svar-till-itpastorn/
http://www.spiritoferror.org/2017/07/getting-wasted-with-the-holy-spirit-at-bethel-redding/6796


shocked by the teacher’s announcement at the start of the class. “There are only three rules in this class. Rule 1: Get drunk. 

Rule 2: Stay drunk. Rule 3: Get other people drunk.” Those are not exactly words you expect to hear at a church.  

Yet the encouragement to ”get drunk” was a theme that ran through the entire two-hour class. 

  När jag nyligen deltog i Firestarters vuxna söndagsskoleklass i Bethel Church i Redding, Kalifornien,  

  blev jag chockad över lärarens meddelande i början av klassen. "Det finns bara tre regler i den här   

  klassen. Regel 1: Bli full. Regel 2: Håll dig full. Regel 3: Få andra människor fulla." Det är inte precis  

  de ord du förväntar dig att höra i en kyrka. Men uppmuntran om att "bli full" var ett tema som följde   

  genom hela den två timmars klassen. 

https://handlingthewordoftruth.org/2017/07/12/the-new-apostolic-reformation-and-why-it-is-a-threat/  

The New Apostolic Reformation And Why It Is A Threat    Den Nya Apostoliska Reformationen Och Varför Det Är Ett hot 

The New Apostolic Reformation is the fastest growing sect of so called Christianity in the professing Church today. Todd Friel, 

host of Wretched Radio, puts their number at upwards of 369 million people currently involved with the movement. The NAR 

is a theological evolution largely formed and influenced by the Charismatic and Pentecostal church movements. 

  Den Nya Apostoliska Reformationen är den snabbast växande sekten av så kallad kristendom inom den  

  bekännande Kyrkan idag. Todd Friel, värd för Wretched Radio, uppger sitt antal uppåt på 369 miljoner   

  människor som för närvarande är involverade i rörelsen. NAR är en teologisk evolution som i stor   

  utsträckning bildats och påverkats av de Karismatiska och Pingst kyrkorörelserna. 

De nämner om C Peter Wagner... men missade att nämna att han lämnade detta jordeliv i oktober 2016... 

      https://en.wikipedia.org/wiki/C._Peter_Wagner  

Och den här artikeln som också fanns på deras hemsida varnar för ”soaking” som också pågår för fullt av NARianer... 

  Please don’t get soaked Snälla, bli inte blötlagd 

 http://naomistable.com/2016/11/20/please-dont-get-soaked/  

  The “Soaking Prayer” is one of many Contemplative prayer practices that isn’t found in the Bible. It is designed to empty   

  your mind, and was developed Soaking Prayer by the Toronto Airport Christian Fellowship, now known as Catch the Fire   

  Toronto. This group also gave rise to the “Toronto Blessing” and many aberrant practices such as holy laughter, making  

  animal sounds, and being drunk or paralyzed in the Spirit. 

   "Soaking Prayer" (”Blötläggnings Böner) är en av många Kontemplativa bönpraxis som inte finns  

   i Bibeln. Den är utformad för att tömma ditt sinne, och utvecklades av Toronto Airport Christian   

    Fellowship, nu känd som Catch the Fire Toronto. Denna grupp gav också upphov till "Toronto-  

   välsignelsen" och många avvikande metoder så som heligt skratt, göra djurläten och vara full eller  

   förlamad i Anden. 

 

Tillbaka till Simon Ådahl! 

 

Simon Ådahl var visst med på Arken 2016... det säger ju också en hel del om hans bejakande av Trosrörelsen! 

http://www.arken.org/konferenser/aktuella-event/mirakelkonferensen/talare  - Talare och artister på Mirakelkonferensen 

 

 

 

 

  

 

Låt oss presentera årets talare och  

artister för er.  

Roger Larsson, Andreas Andersson,  

Henry Hinn, Peter Ljuggren,  

Hans Augustsson, Birger Skoglund,  

Martin Reén, Annette Lövtanger och  

Simon Ådahl.                                                                                                                                                           

https://handlingthewordoftruth.org/2017/07/12/the-new-apostolic-reformation-and-why-it-is-a-threat/
https://en.wikipedia.org/wiki/C._Peter_Wagner
http://naomistable.com/2016/11/20/please-dont-get-soaked/
http://www.gotquestions.org/Toronto-blessing.html
http://www.arken.org/konferenser/aktuella-event/mirakelkonferensen/talare


    

Se talarschemat där du ser vem predikar och när.      http://www.arken.org/konferenser/aktuella-event/mirakelkonferensen/talarschema 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=32rFJmFV9kY    
Mirakelkonferensen 2016   -   Publicerades den 24 mars 2016 

Välkommen till Mirakelkonferensen 2016 den 16 - 24 Juli på arken.  
Årets talare är: Gayle Claxton, Suzette Hattingh, Linda och Gunnar Bergling,  
Stefan Salomonsson,  Peter Ljunggren, Curt Johansson, Martin Reén och Johannes Amritzer.  

Johannes Amritzer (felsatvat i listan)  

och Curt Johansson = bägge var 

kvällsmötestalare på  

Smålandskonferensen 2017! 

 

Och Stefan Salomonsson har OFTA  

varit på Smålandskonferensen... men... 

tydligen inte i år... 

Hm...  

Ovan hade de med Birger Skoglund... men 

inte här i själva programmet...  

Inte heller Simon Ådahl står med, fast han 

kanske bara sjöng som ”artist” innan 

mötena... 

= vad konstigt! 

http://www.arken.org/konferenser/aktuella-event/mirakelkonferensen/talarschema
http://www.arken.org/konferenser/aktuella-event/mirakelkonferensen/talarschema
https://www.youtube.com/watch?v=32rFJmFV9kY


Årets Mirakelkonferens:  http://www.arken.org/konferenser/aktuella-event/mirakelkonferens-2017  

  
 

 
Talare: Peter Ljunggren, Kanada  

Tom och Susie Scarella, USA  
David Prakasam, Indien  
Gayle Claxton, Tyskland 
Jens Garnfeldt, Danmark  
Petri Kosonen, Sverige 
Linda och Gunnar Bergling, pastorer i församlingen Arken 

 
Om man vill nå människor med Kristi Evangelium, så är det också livsviktigt att man ser upp med villoläror så att man  
inte leder människor fel.   
Något man borde kunna förvänta sig att ett ”kristet bokförlag” skulle vara noga med... eller hur!? 
 
Sjöbergs Förlag säljer alltså Ådahls böcker... och vad mer förmedlas därifrån!? 
 

Sjöbergs förlags – Webbutik:  http://www.sjobergsforlag.se/  
 
Simon Ådahl 
http://www.sjobergsforlag.se/bocker/den-ovantade-resan-pocket-simon-adahl-goran-jacobson 
Den oväntade resan, pocket - Simon Ådahl, Göran Jacobson  
 
Sökte ”Simon Ådahl” och det kom fram 3 artiklar: 
http://www.sjobergsforlag.se/se/search.php?id=26229&id=26229&op=search&text=simon+%C3%A5dahl  

 
 
 
Ulf Christiansson 
http://www.sjobergsforlag.se/bocker/biografier/det-var-vart-alltihop-ulf-christiansson  
Det var värt alltihop - Ulf Christiansson 
Ulf Christiansson är känd långt utanför kyrkväggarna som rockmusiker, låtskrivare och preacher. 

  Ulf Christiansson – var iväg på Todd Bentleys “Lakelands Väckelsen” -    
  två gånger som jag vet om! 
  ... på Smålandskonferensen 2008 annonserade han att han skulle tillbaka    
   dagen därpå och därför ville starta sitt nattmöte tidigare så han kunde   
  komma ifrån tidigare!! = Jag hörde det själv – var faktiskt där!!!! 

  Skrev om detta på sid 31-32 i nyhetsbrevet Sommarkonferenser 2011 Del 4 >> 
 
Bill Johnson 
http://www.sjobergsforlag.se/se/search.php?id=26229&id=26229&op=search&text=bill+johnson    
 
John & Lisa Bevere    = John Bevere = NARian! http://fanaticforjesus.blogspot.se/2010/07/new-apostolic-reformation.html  
http://www.sjobergsforlag.se/bocker/andaktsbocker/vagen-in-i-hans-narvaro-john-lisa-bevere  
 
Anita Barker Andersen 
http://www.sjobergsforlag.se/se/search.php?id=26229&id=26229&op=search&text=rick+joyner  

Se kommentarer till 

dessa böcker ovan –  

på sidorna 16 & 17! 

Arken trilskas med att ha med den ökände Jens Garnfeldt på sina ”Mirakelkonferenser”... 

Det är ju märkligt att ett TV program ska ha bättre urskiljning  än  

Arkens ledare och dessa självutnämnda ”mirakel- predikanter”...!!!  

Elvor tipsade mig om dessa länkar från 2014, som är lika aktuella idag! 

https://www.youtube.com/watch?v=QxSanHUM5_Q - Kalla Fakta får insyn i den snabbast växande kristna rörelsen 

https://www.youtube.com/watch?v=HT_kvMFjFuQ - Kalla Fakta: Mirakel till salu - TV4 – YouTube 

http://www.arken.org/konferenser/aktuella-event/mirakelkonferens-2017
http://www.sjobergsforlag.se/
http://www.sjobergsforlag.se/bocker/den-ovantade-resan-pocket-simon-adahl-goran-jacobson
http://www.sjobergsforlag.se/se/search.php?id=26229&id=26229&op=search&text=simon+%C3%A5dahl
http://www.sjobergsforlag.se/bocker/biografier/det-var-vart-alltihop-ulf-christiansson
http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_22-7-11.html
http://www.sjobergsforlag.se/se/search.php?id=26229&id=26229&op=search&text=bill+johnson
http://fanaticforjesus.blogspot.se/2010/07/new-apostolic-reformation.html
http://www.sjobergsforlag.se/bocker/andaktsbocker/vagen-in-i-hans-narvaro-john-lisa-bevere
http://www.sjobergsforlag.se/se/search.php?id=26229&id=26229&op=search&text=rick+joyner
https://www.youtube.com/watch?v=QxSanHUM5_Q
https://www.youtube.com/watch?v=HT_kvMFjFuQ


New Agare - Max Lucado 
http://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/att-mota-goliat-max-lucado  

 
OCH BORDE INTE ETT "KRISTET" BOKFÖRLAG VILJA HÅLLA SIG TILL RÄTT BIBEL...!?????! 
http://www.sjobergsforlag.se/biblar/bibel-2000/  
bibel 2000 

 

 
Fann detta också när jag googlade om Simon Ådahl... 
  https://www.youtube.com/watch?v=mqv_AodSAbE - Simon Ådahl - berättar från sitt liv med Jesus 
 CYMBALTV - Publicerades den 7 nov. 2016   

Jag suckar djupt... Nej, jag orkar inte kommentera!!!   
Det är ungefär samma ”stuk” som ovan länkar... 
 
 
Sen måste jag nämna om det som hände 2015... som knappast kan ha undgått någon kristen: 
 
                    http://www.varldenidag.se/nyheter/jimmie-akesson-sprider-kristen-sang-han-har-inte-last-hela-texten/cbbojC!fCr4uAOMgLaBkEAjaK@ZEw/  

                 Jimmie Åkesson sprider kristen sång: ”Han har inte läst hela texten” 
  Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson lade under torsdagen upp ett Facebookinlägg där han  
   länkade till den kristna profilen Simon Ådahls låt "Jag tänker be för Sverige". 
  – Låten är ett upprop för kristna att be, den har inget med främlingsfientlighet att göra, säger Simon Ådahl. 
 

Som om Simon Ådahl har patent på att ha ”nöd” för Sverige och kan bestämma VEM som får be!! 
Är det bara kristna som får be!? Är det bara han som kan se när svenskar lider...?  
MEN Åkesson får inte känna nöd när han hör rapporter om svenskar som far illa och blir olika behandlade...? 
 
Så här skrev f.d. muslimen Nasrin Sjögren på FB: (= skickat till mig – då jag inte själv har Facebook) 

                                                          Jag kan fortfarande inte smälta att folk inom svensk kristenhet på fullaste allvar  
                                                          tar sig rätten att underkänna böner från en medmänniska riktade till Gud.  
                                                          Detta land är oerhört mycket mer illa ute än vad jag har anat. Det vill inte säga lite. 

Trosrörelsepredikanten Tommy Dahlman kom också till ”undsättning”: 
                         Det är bra att Jimmy Åkesson ber 

http://www.inblick.se/bloggar/tommy-dahlman/tommy-dahlman/2015/10/30/det-%C3%A4r-bra-att-jimmy-%C3%A5kesson-ber   

   OBS! Trasig länk – men man kan se texten till rubriken...   

  Dahlman bloggar inte längre för Inblick och då har de tydligen tagit bort hans gamla inlägg... 

Nej, jag vill inte förmedla något ”politiskt”... enda anledningen till att jag tar upp detta är för att uppmärksamma  
Ådahls ”konstiga attityd” med tanke på hans vittnesbörd från Edsväraveckan 2013 –  c:a 7:43 min in: 

 

 ”Hur jag kom ut i gåvorna? Jo, jag lärde mig att ödmjuka mig och förlåta människor! 
Det var det det handlar om.  
Det handlar inte om att jag ska bli upphöjd – det handlar om att jag ska ödmjuka mig! 
Jag skulle ner! Och det var inget kul att ödmjuka sig och be om välsignelse över någon som man avskyr! 

 
VART fanns ödmjukheten och bönen för Jimmie Åkesson om att Herren ska välsigna honom med frälsning...!??! 
Man måste väl inte hålla med en person – ha samma åsikter/politiska åsikter – för att kunna be för dem!? 
Vad är det i så fall för ”evangelium” som Ådahl och Världen Idag sprider??? (med tanke på artikelns budskap) 
Här hade Ådahl haft ett ypperligt tillfälle att kontakta Jimmie Åkesson för att förmedla Evangelium till frälsning! 
VARFÖR – kan man med rätta fråga – gav inte Gud honom order att ringa upp Jimmie... så som Ådahl påstår att Gud  
gjorde för mannen som gått av vägen...??? (sid 8) Skulle Bibelns Gud gett Simon OK att ”håna och mobba” en sökare...!? 
NU tycker jag att det var BRA att han inte ringde honom – då jag anser att Ådahl förmedlar ett annat evangelium... 
För det är ju ENDAST Kristi Evangelium som är Guds kraft till frälsning! 
Men detta tycker jag avslöjade en hel del om Simon Ådahl...   
Jag skämdes faktiskt... här var det en sökare... som (av stor del av kristenheten) nekades att närma sig Gud...  
Som om vi kan bestämma vem som får och inte får nalkas Gud!?  
Åkesson skrev ju på sin facebook:  Jag brottas med tankar på om det ändå inte bara är bön som återstår i allt elände. 
Tänk om det faktiskt var av hjärtat som Jimmie var med och gjorde den här sången!?!! VEM av oss kan (be)döma det!? 
Jag skäms fortfarande!   
Men jag ber för Jimmie Åkesson! 

http://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/att-mota-goliat-max-lucado
http://www.sjobergsforlag.se/biblar/bibel-2000/
https://www.youtube.com/watch?v=mqv_AodSAbE
http://www.varldenidag.se/nyheter/jimmie-akesson-sprider-kristen-sang-han-har-inte-last-hela-texten/cbbojC!fCr4uAOMgLaBkEAjaK@ZEw/
http://www.inblick.se/bloggar/tommy-dahlman/tommy-dahlman/2015/10/30/det-%C3%A4r-bra-att-jimmy-%C3%A5kesson-ber
https://www.youtube.com/watch?v=AEfJw961I98


Vad mer ska sägas om Simon Ådahl och Örjan Armgren...? 
Jag suckar djupt och känner nöd för dem... de har en hängivenhet och iver utan dess like... och tycks älska Jesus... 
 
VI SKA ÄLSKA SANNINGEN – KRISTUS ÄR SANNINGEN! 
VÅR HÄNGIVENHET FÅR ALDRIG BLI PÅ BEKOSTNAD AV GUDS ORD – ALDRIG UTANFÖR DE BIBLISKA RAMARNA = DE 
BIBLISKA SANNINGARNA!!! 
 
Kan man tvivla på att de förmedlar gnosticism och blivit besmittade av Bill Johnsons Bethel Church och deras villoläror? 
Jag skulle tro att det är öppenbart för det flesta! 
Här har vi ett ”typexempel” på svenska ignoranta kristna som blivit ”korade” hos NARianen Bill Johnson och som fört hem 
denna smörja till sitt hemland...  
Tala om att vara NARianer eller kanske jag skulle säga Bill JohnsoNARianer...  
Ja, kanske de faktiskt blivit värvade som NARianer för att nu hjälpa till att lägga alla kristna församlingar i Sverige under 
NAR-apostlarna...!?  Det är faktiskt en legitim fråga!! 
OM... = inte undra på att alla inom Trosrörelsen då tar emot dem – för VEM vågar gå emot NARianen Bill Johnson...? 
OAVSETT VILKET SÅ ÄR DETTA FAKTISKT OERHÖRT TRAGISKT! 
 
 
Två själar som vill så väl... som inte är förankrade i Guds Ord – i Sanningen – och har därför blivit djupt förledda av 
”onda andars läror”... 
 
Vad hjälper det att säga att man älskar Jesus och sen ändå förmedlar villoläror och "en annan jesus".... 
 
JAG TÄNKER BE FÖR DEM – BE MED MIG!!! 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Jag nämnde om Världen Idag och de har ju varit med att förmedla om Sverigebönens 7 Bergen... 

Och varje juni... så blir man ju påmind om deras Nationaldagsbön den 6 juni...  

Det är alltid intressant att se vilka som registrerade sig för 2017! 

https://sverigebonen.se/ 

 

 

 

http://www.bonekartan.se/nationaldagsbon/lista  

   Kopierat 4/6 2017 

Se bilaga # 2 för hela listan 2017 OM det försvinner från nätet 

https://sverigebonen.se/
http://www.bonekartan.se/nationaldagsbon/lista


http://www.bonekartan.se/mote/c9f4fadff9413c12f73d88af7af48fd37fdf51f8    

Kopierat 4/6, 2017 

 

 

 

 

 

 

Ja, Skara ja... jag suckar djupt och är bedrövad – har 

sådan nöd för min hemstad... 

Skara Domkyrka...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tragiskt och klart besviket att även  

Per-Arne Imsen  är involverad i detta!!! 

Och tillsammans med Marklunds...  

Tala om ”dubbel” blindhet!!! 

 

 

Gunilla Svensson = New Age-kännare...  

Nämnde om henne i förra nyhetsbrevet... 

Jesusmanifestationen–Ellel influenser = NARinfekterat – DEL 16 >> 

= NU i samarbete med Patrik Sandberg – böneledare för 

Sverigebönen = en av de högste inom just Sverigebönen!  

 

 

Gunilla har deltagit i Jesusmanifestationen...  

Nu deltar hon i Sverigebönen... (kanske hon gjort fler år!?) 

Brist på urskiljning, tro!? 

Trots sådan insikt om New Age... men ack så blind för 

Trosrörelsens villoläror... 

Mycket märkligt och bedrövande! 

 
 

http://www.bonekartan.se/mote/c9f4fadff9413c12f73d88af7af48fd37fdf51f8
http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_1_3_2017.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Clara Kyrka... har varit involverade från början... 

Detta var ju Carl-Erik Sahlbergs kyrka innan han 

flyttade... 

 
 

https://sverigebonen.se/  

 

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp 
med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.  

Sverigebönens vision är: 

 En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige. 

 En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen 
bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus 
som mål. 

 En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor. 

 En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare. 

 

”Ett allkristet nätverk”... hm... låter som ”ekumenik” i mina öron! 

På tal om ”ekumeniken”... här är en mycket bra artikel – värt att läsas i sin helhet: 

http://www.midnattsropet.se/2017/05/efterreformatorisk-kyrka-eller.html  -  Efterreformatorisk kyrka eller väckelserörelse  

  Text: Berno Vidén 

  Sverige präglades under 1900-talets början av dynamiska väckelserörelser. Under det så kallade reformationsåret, till minne av  

  Luthers reformation, verkar både den Romerska katolska kyrkan och det Lutherska världsförbundet vilja radera bort den delen  

  av historien.  

  - - -  

  Pastor Alms predikokollega Jackelén har som bekant samma liberala syn på bibliska sanningar. Svenska kyrkan bryr sig inte nämnvärt  

  om teologi, utan det viktiga är enheten mellan kyrkorna och religionerna! Ta exempelvis det här uttalandet av ärkebiskopen:  

  ”Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. Jag tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt  

  med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition.” 

  Väckelsens pionjärer har dött för de bibliska sanningar som nu redigeras bort i enhetens namn. Det är inte för intet som bibeln  

  allvarligt varnar för det berusande skökovinet, det som gör att avfallet prisas och drar oss bort från en rätt kunskap om Jesus Kristus.  

  Låt dig inte bedras av ekumenikens fagra ord. Det finns ingen biblisk uppmaning om att försonas med kyrkliga institutioner. 

 

Intressant att Berno Vidén skriver EMOT ekumeniken i Maranatatidningen och samtidigt är Per-Arne Imsen involverad... 

Berno svarade min Far som frågade honom om just detta: 
   Angående Per-Arne Imsen så flyttade han till Göteborg i början av 90-talet där han förestår en församling som heter Agape.  

  Vi har inte haft något samarbete på många år. 

  Den ekumeniskt organiserade Sverigebönen är inget vi deltar i eller lyfter fram inom Maranataförsamlingen.  

  Detsamma gäller den tidigare återkommande Jesusmanifestationen i Stockholm. 

Man hade naturligtvis önskat att Bibelkunniga ”Israelvänner” skulle ha såpass insikt om ekumenikens faror i alla fall...  

Att de offentligt vågade varna för den och inte involveras med den... om de nu inte har insett Trosrörelsens villoläror... 

Jag tänker framför allt då på K-G Larsson och Dan Johansson... 

Det är naturligtvis mycket viktigt att vi ber för Sverige! 

MEN som jag skrev i förra nyhetsbrevet: 
 

Vi kan be för varandra, vår regering, för nationaldagen och  

för vårt samhälle UTAN att följa 7 Bergen strategier! 

 

 

https://sverigebonen.se/
http://www.midnattsropet.se/2017/05/efterreformatorisk-kyrka-eller.html


Så VEM kan man lita på i dess dagar? 

Ja, det verkar som de blir färre och färre för varje år... och framför allt så finner man dem inte med på Duveskogs 

Resesällskap och deras Smålandskonferenser och absolut inte i Ekumenikens entourage... 

 

Dessvärre tror jag att många har nog bara valt att ignorera alla varningarna för att slippa ta ställning... 

Vilket visar på apatin inom kristenheten som David Wilkerson tog upp  på en ledarkonferens i Sverige för ett antal år 

sedan!  https://www.youtube.com/watch?v=uZvFik7CbDI  - David Wilkersons profetia till Sverige  - Gud har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige. 

Låt oss förbli i Kristus Jesus och Hans Ord så vi kan stå fasta och inte tillåtas vilseledas av någon – oavsett hur vältalade 

och kunniga de tycks vara! 

 

Värt att ta varningen som Elvor & Janne förmedlade 24 april, 2016: 
    

  Elvor: Stå fasta i Guds nåd  

                             http://www.elvorochjanne.se/old-web/Mp3_Parousia_mission/eo_16_4_24stafasta.mp3  
   

  Janne: En “superkyrka” byggs av de visa och starka (Text >>) 

                             http://www.elvorochjanne.se/old-web/Mp3_Parousia_mission/Jo_24_4_16_starka_bygger.mp3  

Vet inte, men… håller du inte med mig – du som läser…  

... att dessa Bibelverser verkar vara en bra beskrivning på dagens självutnämnda NAR-apostlar!? 

2 Korinthierbrevet 11:12-15   

  12 But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion;  

  that wherein they glory, they may be found even as we. 

  13 For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. 

  14 And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light. 

  15 Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness;  

  whose end shall be according to their works.  King James Version (KJV) 

12 But what I do, I will also continue to do, that I may cut off the opportunity from those who  

desire an opportunity to be regarded just as we are in the things of which they boast.   

13 For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ.   

14 And no wonder! For Satan himself transforms himself into an angel of light.   

15 Therefore it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness,  

whose end will be according to their works.  New King James Version (NKJV) 

12. Men jag ska fortsätta att göra det jag gör för att beröva dem tillfälle som önskar få en 

   anledning att berömma sig över att de är såsom vi. 

  13. För sådana är falska apostlar, bedrägliga arbetare, som försöker likna Kristi apostlar. 

   14. Och det är inte underligt, för Satan själv förvandlar sig till en ljusets ängel. 

  15. Därför är det inte något märkvärdigt om också hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. 

  Men deras slut ska motsvara deras gärningar.  Svenska Reformationsbibeln NT (9 september 2016) 

12 Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör, för att inte de som söker efter tillfälle  

  att vara som vi i fråga om berömmelse skall lyckas med det.   

  13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar.   

  14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.   

  15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten.  

  Men de kommer att få det slut som de förtjänar. Svenska Folkbibeln (SFB) 

Skulle kunna tro att detta från Jeremia 23:21-22 och 31-32  gäller även idag: 

Herren Är ju Densamme igår, idag och i Evighet! 

  21 I have not sent these prophets, yet they ran: I have not spoken to them, yet they prophesied. 

  22 But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words, then they should have turned them   

 from their evil way, and from the evil of their doings. 

https://www.youtube.com/watch?v=uZvFik7CbDI
http://www.elvorochjanne.se/old-web/Mp3_Parousia_mission/eo_16_4_24stafasta.mp3
http://www.elvorochjanne.se/old-web/Mp3_Parousia_mission/eo_16_4_24stafasta.mp3
http://www.elvorochjanne.se/old-web/Mp3_Parousia_mission/Jo_24_4_16_starka_bygger.mp3
http://www.truereformation.net/2016/04/24/en-superkyrka-byggs-av-de-starka/
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              31 Behold, I am against the prophets, saith the Lord, that use their tongues, and say, He saith. 

              32 Behold, I am against them that prophesy false dreams, saith the Lord, and do tell them,  

                            and cause my people to err by their lies, and by their lightness; yet I sent them not,  

               nor commanded them: therefore they shall not profit this people at all, saith the Lord.  King James Version (KJV) 

21 “I have not sent these prophets, yet they ran. I have not spoken to them, yet they prophesied. 
22 But if they had stood in My counsel, And had caused My people to hear My words, 
Then they would have turned them from their evil way And from the evil of their doings. 
            31 Behold, I am against the prophets,” says the Lord, “who use their tongues and say, ‘He says.’   
            32 Behold, I am against those who prophesy false dreams,” says the Lord, “and tell them,  
            and cause My people to err by their lies and by their recklessness. Yet I did not send them  
            or command them; therefore they shall not profit this people at all,” says the Lord.   New King James Version (NKJV) 
 
21 Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de i väg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de. 
22 Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk 
för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. 
            31 Jag är emot profeterna, säger Herren, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: "Så säger Herren."   
            32 Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger Herren. När de berättar dessa drömmar,  
            för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem  
            eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger Herren.   Svenska Folkbibeln (SFB) 
 
Klagovisorna 2:14:  
  Thy prophets have seen vain and foolish things for thee:  
  and they have not discovered thine iniquity, to turn away thy captivity;  
  but have seen for thee false burdens and causes of banishment.   King James Version (KJV) 
 
  Dina profeters syner var falska och dåraktiga. 
   De uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på din fångenskap. 
   De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande.  Svenska Folkbibeln (SFB) 
 

Idag har vi ju självutnämnda profeter som både säger ”så säger Herren” och som berättar om manifestationer & 

upplevelser och om den ena drömmen efter den andra med uppenbarelser och läror som inte ens överensstämmer  

med Guds Ord... och allt för många i Guds församling fördrar det bara alltför väl!   

Och INGEN tycks varna för villolärorna och ekumeniken som florerar idag...  

Räcker ju att nämna det som nämnts i detta nyhetsbrev gällande Simon Ådal och Örjan Armgren...  

 

OBS! Inte alla Trosrörelseförkunnare är lika ”fantasifulla”...  Men märk väl = de tar inte heller avstånd från dessa budskap 

och de varnar inte offentligt för det som förmedlas = det är lika allvarligt, vill jag påstå! 

Det känns ibland så ”hopplöst” då många bara ignorerar varningar om dessa villoläror... 

MEN även detta pågick under Jeremias tid och redan då talade Herren om vad som gladde Honom! 

Jeremia 8:5, 11: 

  5 Why then is this people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding?  

  they hold fast deceit, they refuse to return. 

  11 For they have healed the hurt of the daughter of my people slightly,  

  saying, Peace, peace; when there is no peace. 

Jeremia 9:6, 24 

  6 Thine habitation is in the midst of deceit;  

  through deceit they refuse to know me, saith the Lord. 

  24 But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me,  

 that I am the Lord which exercise lovingkindness, judgment, and righteousness,  

  in the earth: for in these things I delight, saith the Lord.  King James Version (KJV) 

5 Why has this people slidden back, Jerusalem, in a perpetual backsliding? 
They hold fast to deceit, They refuse to return. 
11 For they have healed the hurt of the daughter of My people slightly, 
Saying, ‘Peace, peace!’ When there is no peace. 
   6 Your dwelling place is in the midst of deceit; 



  Through deceit they refuse to know Me,” says the Lord. 
  24 But let him who glories glory in this, That he understands and knows Me, 
   That I am the Lord, exercising lovingkindness, judgment, and righteousness in the earth. 
  For in these I delight,” says the Lord.  New King James Version (NKJV) 
 
5 Varför vänder de sig ständigt bort, detta Jerusalems folk? 
De håller fast vid sitt svek, de vägrar att vända om. 
11  De tar det lätt med att hela dottern mitt folks skada 
och säger: "Allt står väl till, allt står väl till". Men allt står inte väl till. 
  6 Du bor mitt ibland svek, i sin svekfullhet vill de inte veta av mig, säger Herren 

24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: 
  Att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. 
  Ty däri har jag min glädje, säger Herren.   Svenska Folkbibeln (SFB) 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 Tänkvärt vad apologeten Mike Gendron skrev i sitt nyhetsbrev i Mars i år: 
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1103609831924&ca=3e37ad3a-4785-4d27-91db-cfb8308ea9cd  

Passion for Truth and Hatred for Lies 

Religious institutions that deceive people about their eternal destiny are to be exposed as enemies of 

God and agents of the devil. The Bible reveals there is only one answer to the question: "What must I 

do to be saved from the wrath of a Holy and Righteous God who must punish sin?" To give the 

wrong answer to this sobering question is to propagate the most lethal and deadly lie anyone 

could ever speak. To point people to the wide road that leads to destruction is the most despicable 

departure from the truth and a devilish abomination to God (Prov. 12:22). Those who twist the Word 

of God are doing it to their own destruction (2 Pet. 3:16). God will destroy those who speak 

falsehood because He abhors the man of deceit (Psalm 5:6).  

There is an important distinction between the institution that deceives people and the misguided 

souls who are victims of its deceit. As Christians, we are to love those who are victims of deception but hate the evil institutions that deceive 

them. Some may ask if our hatred is justified. According to God's inspired Word, it is. The Psalmist wrote: "Hate evil, you who love the Lord" 

(Psalm 97:10). We are to hate every false way and despise falsehood (119:128,163). Therefore, let us all love the Catholic people, but hate the 

religion that deceives them with a false and fatal gospel. It is not love if we allow them to march proudly towards hell's gate without warning 

them with God's Word. Those who have been deceived will never know it until they are lovingly confronted with the truth. We must use the 

truth of God's Word to expose and destroy the lies of the devil. May our passion for the truth cause us to have a greater compassion for those 

who are perishing! And may our hatred for lies cause us to contend more earnestly for the faith (Jude 3). 

Passion för Sanning och Hat för Lögner                   KJ’s Svengelska översättning i all hast, tyvärr! 

Religiösa institutioner som bedrar människor om deras eviga öde ska bli avslöjade som fiender av 

Gud och som agenter åt djävulen. Bibeln uppenbarar att det bara finns ett svar på frågan: "Vad 

måste jag göra för att bli frälst från vreden av en Helig och Rättfärdig Gud som måste straffa 

synden?" Att ge ett felaktigt svar på denna tillnyktrande fråga är att propagera för den mest 

dödliga lögn någon någonsin kunde säga. Att peka människor till den breda vägen som leder till 

fördärv är den mest avskyvärda avvikelsen från sanningen och en djävulsk styggelse för Gud (Ords. 

12:22). De som förvränger Guds Ord gör det till sitt egen fördärvelse (2  Petrus 3:16). Gud kommer 

att förstöra de som talar lögn för Han avskyr/hatar förbrytare/ogärningsmän (Psaltaren 5:6). 

Det finns en viktig skillnad mellan den institutionen som bedrar människor och de vilseledda 

själarna som är offer för dess bedrägeri. Som kristna, så måste vi älska dem som är offer för bedrägeri, men hata de onda institutionerna 

som bedrar dem. Vissa kan fråga om vårt hat är berättigat. Enligt Guds inspirerade Ord, så är det. Psalmisten skrev: "Ni som älskar Herren, 

hata det onda." (Psaltaren 97:10). Vi ska hata varje falskt sätt och förakta lögn/bedrägeri (119: 128,163). Låt oss alla därför älska det 

katolska folket, men hata den religion som bedrar dem med ett falskt och dödligt evangelium. Det är inte kärlek om vi tillåter dem att 

marschera stolt mot helvets port utan att varna dem med Guds Ord. De som blivit bedragna/lurade kommer aldrig att veta om det 

förrän de är kärleksfullt konfronterade med sanningen. Vi måste använda sanningen i Guds Ord för att avslöja och förstöra djävulens 

lögner.  Må vår passion för sanningen få oss att få större medkänsla för dem som förgås! Och må vårt hat för lögner få oss att strida mer 

allvarligt för tron (Judas brev 3). 

 

 
            

BIBELN  
KAN SÅRA DIG  

MED SANNINGEN  

MEN DEN KOMMER  

ALDRIG  

ATT TRÖSTA DIG  

MED EN LÖGN. 

 

Bibeln kan såra dig med Sanningen, men den kommer aldrig att trösta dig med en lögn. 

 

Missa inte ovan bildtext: 
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Jag upprepar citat från förra nyhetsbrevet som är tänkvärt: 
         Charles H. Spurgeon: 

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

Israel – i år firas deras jubileumsår...  

Världen Idagskrev, som kan läsas ovan;   ... angeläget att måla en sann bild av verkligheten  

           ...Vi vill måla en mer sanningsenlig bild av Israel...  

Det låter bra ju att ha sådan ambition!  

Men... med sin Trosrörelse-indoktrinering så finns risken för att det trots allt inte blir ”sanningsenlig” enligt Bibeln...  

Så istället för att utsätta sig för Världen Idags Trosrörelse-eskatologi med ”Kingdom Now” och dess vinkling av Israel...  

Så rekommenderar jag varmt att ta del av Bibelförankrad undervisning om Israel i 11 delar av Sven Reichmann! 

Visserligen från 2010 – men lika aktuellt idag – värt att ses igen: 

Löftets folk av Sven Reichmann 
https://vimeo.com/search?q=l%C3%96FTETS+FOLK 

 

Det är av största vikt att förstå att bara för att man månar om Israel, så är man inte per automatik Bibelförankrad...  

I Jerusalem finns alla ”kristna” samfund och sprider sin lära om just Israel... bara för att nämna några;  

- Trosrörelsen  http://www.wordoffaith.cc/events/2017/israel-holyland-tour  

 
- Katoliker  http://www.cicts.org/default.asp?id=386  

  Det var ju ”tack vare” RKK i Jerusalem som fick Ulf  & Birgitta Ekman att ”tänka om” och så  
  småningom fick dem att konvertera till RKK – det sa han själv i årets ”sommarprat”: 
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/914882?programid=2071 - Ulf Ekman 3 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1 | Sveriges Radio 

  C:a 1:08:44 minuter in i ”pratet” bekräftar han också det jag skriver ovan: Vart vi än gick i  
  Jerusalem mötte vi kristna ifrån så många kyrkor och samfund – alla verkar finnas representerade där. 
   

  Se grottan där Jesus sägs vara född = full av katolska ikoner! 

                
   Så katolskt det bara kan bli...  
  Här bugar, kysser och tillber man en ikon föreställande Maria med Jesusbarnet...  
  Bilderna kopierades december 2016 från SVTs program ”Julens berättelser Avsnitt 1” 

   http://www.svtplay.se/video/11665838/julens-berattelser/julens-berattelser-avsnitt-1?info=visa  

  Julens berättelse om Jesu födelse berättas på plats vid Födelsekyrkan i Betlehem. 
 
 

   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birthplace_in_the_Grotto_of_the_Nativity_2010_2.jpg  

      
 

  https://www.nzcatholic.org.nz/2011/12/29/underground-in-the-cave-of-bethelehem/  

    Underground in the cave of Bethlehem 
 
 

    http://www.livescience.com/20987-jesus-birthplace-church-nativity.html  
 

https://vimeo.com/search?q=l%C3%96FTETS+FOLK
http://www.wordoffaith.cc/events/2017/israel-holyland-tour
http://www.cicts.org/default.asp?id=386
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/914882?programid=2071
http://www.svtplay.se/video/11665838/julens-berattelser/julens-berattelser-avsnitt-1?info=visa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birthplace_in_the_Grotto_of_the_Nativity_2010_2.jpg
https://www.nzcatholic.org.nz/2011/12/29/underground-in-the-cave-of-bethelehem/
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- Sjundedags Adventister http://www.adventist-israel.org/  
 

- Mormoner  http://ldschurchtemples.org/statistics/unit/jerusalem-district/  
 

- Jehovas vittnen  https://www.jw.org/en/jehovahs-witnesses/offices/israel/  
 

- Svenska Kyrkan  https://www.svenskakyrkan.se/jerusalem  
 

 

Ja, Svenska Kyrkan har verkligen sin del i ”förvillandet”! 

För att inte nämna om dess ärkebiskop och många biskopar som förnekar de mest självklara Bibliska Sanningarna...  

 

Men Skara Domkyrkan – som är del i Svenska Kyrkan – är delaktiga i Sverigebönen och nu förmedlar de ytterligare en  

villolära – att ”stenar kan bli en bön till Gud” och de har tydligen upprättat en ny böneplats = ”Stenkorsets böneplats”: 

JAG SUCKAR DJUPT! 

     

 

Kopierat från Församlingstidningen: 

  Församlingstidningen ”För livets skull” 

  Nummer 2 - Sommaren 2017 

  En tidning för Svenska kyrkan i Skara 

 

För livets skull nr 2 2017 >>  -  sidan 5 

Eller se bilaga #3 ifall länken försvinner 

 
Det finns mycket mer att påpeka i detta 

nummer... men jag avstår! 

 

 

 

VART i Bibeln kan man läsa att en sten kan bli en bön till Gud!???! 

Är inte detta mer RKK-influerat??? 

Kanske en ”frukt” av ”ekumenikandet” med RKK som Svenska Kyrkan varit bland de största pådrivarna för...!? 

 

Predikanter, Israelkännare, bokhandlare... alla som vill förmedla ett budskap som bidrar till att sökare får upptäcka  

vem Jesus är och som blir till välsignelse för kristenheten... har ett ENORMT ANSVAR!  

Ni måste be Herren om Vägledning VAD ni ska förmedla... och inte heller hindra någon sökare att närma sig Gud! 

Ska ni stå upp för Guds Sanna Ord och försvara den Tron som en gång gavs till församlingen...? 

Eller... ska ni förmedla läror och böcker med budskap som förvanskat Guds Ord och som leder till obibliska 

manifestationer, ekumenik med RKK och slutligen till NWO...?  (=New World Order = Ny Världsordning) 

 Jag vet svaret... men ni måste själva bli övertygade av Guds Helige Ande. 

Det kostar på att vara ”strikt” och stå fast i Sanningen – att inte kompromissa...  

Men tänk att få vara med och hjälpa syskon i Herren att komma ut ur villoläror och att förbli i Kristus! 

Och TÄNK att en dag stå inför vår Herre och Frälsare och höra Honom säga:  

   ” Bra gjort, du gode och trogne tjänare”...!!   

http://www.adventist-israel.org/
http://ldschurchtemples.org/statistics/unit/jerusalem-district/
https://www.jw.org/en/jehovahs-witnesses/offices/israel/
https://www.svenskakyrkan.se/jerusalem
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1632894


Ett ”redskap” att förbli i Sanningen är att hålla sig till en Bibel med rätt grundtext... så jag kan varmt rekommendera 

Reformationsbibelns Nya Testamente som utgavs förra året:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvor och Janne hade med denna länk på ”Snabbnytt” i mars... vill bara poängtera vad som står i början: 

 Todd Bentley reveals spirits of dead men imparted anointings on his ministry? 

    Todd Bentley avslöjar andar av döda män ”imparted”/överförde smörjelser över hans tjänst? 
 https://churchwatchcentral.com/2017/03/15/todd-bentley-reveals-spirits-of-dead-men-imparted-anointings-on-his-ministry/  

  
 It is important for Christians to realise that it is impossible to separate the New Order of the Latter Rain (NOLR) of the 1940-50s  

 from the Charismatic Renewal Movement (CRM) in the 1960-70s and the New Apostolic Reformation (NAR) in the 1980-90s.  

 This is because all their teachings can be traced back to the NOLR movement. 

   Det är viktigt för Kristna att inse att det är omöjligt att separera/skilja på New Order of the Latter Rain (NOLR) (Nya     

   Orden av Latter Rain (NOLR) från 1940-50-talet från Charismatic Renewal Movement (CRM) (den Karismatiska   

   Förnyelse-rörelsen (CMR) på 1960-70-talet och New Apostolic Reformation (NAR) (den Nya Apostoliska   

   Reformationen (NAR)) på 1980-90-talet. 

   Detta beror på att alla deras läror kan spåras tillbaka till NOLR-rörelsen. 

Det är därför som detta är så allvarligt... 

NAR-läror & manifestationer som nu sprids i Sverige = det kommer ursprungligen från Latter Rain! 

 

Precis som Simon och Örjan, så har inte heller jag har läst ”teologi"... 

MEN till skillnad från dem så har jag lärt mig att hålla mig inom ramarna av Bibelns auktoritet! 

 

Ingen är perfekt – vi har alla fel och brister och kan säga fel – det är inte det som detta handlar om... 

Det handlar om att inte associera sig med villoläror och villolärare... att inte bejaka detta och förmedla det vidare... 

 

Tänkvärda ord i Ordspråksboken 15:10    

     Correction is grievous unto him that forsaketh the way:  

   and he that hateth reproof shall die.   King James Version (KJV) 

Harsh discipline is for him who forsakes the way, 
And he who hates correction will die.   New King James Version (NKJV) 

 
 Fostran är något ont för den som överger vägen, 

men den som hatar tillrättavisning måste dö.  Svenska Folkbibeln (SFB) 

 

Måtte vi alla få Nåd av Herren att kunna ta emot korrigering/tillrättavisning! 

 

UPPDATERING OM REFORMATIONBIBELN 

                                                    LÄS ARTIKLARNA! 

Debatt: 

Bibelns grundtext behöver inte återuppbyggas 

http://www.bibel.se/objfiles/1/Bibelnsgrundtex_-1787482847.pdf 

Senaste Nytt: 

Är den nya grundtexten baserad på Vaticanus eller på en motvilja mot kyrkans text?  

http://www.bibel.se/objfiles/1/Ardennyagrundte_820717378.pdf 

 

Beställ Reformationsbibeln, Nya Testamentet: http://www.bibel.se/bibeln/bestalla-reformationsbibeln_1574 

www.bibel.se   

  OBS! 

https://churchwatchcentral.com/2017/03/15/todd-bentley-reveals-spirits-of-dead-men-imparted-anointings-on-his-ministry/
http://www.bibel.se/objfiles/1/Bibelnsgrundtex_-1787482847.pdf
http://www.bibel.se/objfiles/1/Ardennyagrundte_820717378.pdf
http://www.bibel.se/bibeln/bestalla-reformationsbibeln_1574
http://www.bibel.se/


Det bästa sättet att besegra villoläror är att avslöja dem och låta Guds Ord peka på Sanningen... 

Det är vad jag försökt göra i detta och tidigare nyhetsbrev... 

Och jag har följt Bibelns uppmaning i Romarbrevet 16:17-18: 

17 Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and  

  offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them. 

  18 For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly;  

  and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. King James Version (KJV) 

17 Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses,  
contrary to the doctrine which you learned, and avoid them.   
18 For those who are such do not serve our Lord Jesus[a] Christ, but their own belly,  
and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple.  New King James Version (NKJV) 
 
17. Jag förmanar er, bröder, att ge akt på dem som åstadkommer splittring och  
förförelser i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.  
18. För sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus utan sin egen buk,  
och genom milda ord och smicker bedrar de deras hjärtan som är godtrogna. Svenska Reformationsbibeln NT (9 sep  2016) 
 
17 Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall,  
i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.   
18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk,  
och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.    Svenska Folkbibeln (SFB) 
 
 

Markera dem, notera dem, ge akt på dem...  
= detta är ”aktivt” (i motsats till passivt)  = något vi ska göra pågående/fortlöpande... vill jag påstå! 

 

Det bottnar i att inse att Trosrörelsen än FEL i grunden och förmedlar ett annat evangelium & en annan Jesus...  

Att inse detta och våga ta avstånd från dess villoläror! 

 

LÄS Sven Reichmanns bok ”Allt är inte Gud som glimmar” http://www.bibelfokus.se/glimmar                                  

                      http://media.bibelfokus.se/docs/Allt_ar_inte_Gud_som_glimmar.pdf  

Där framkommer allt som man egentligen behöver veta för att ta ställning och ta avstånd från Trosrörelsen! 

MEN för den som inte är övertygad... se och hör vad apologeten Justin Peters säger i sina varningar för denna rörelse! 

Han är amerikan och baptist... och har ”Master’s Thesis on Benny Hinn and WoF Movement”.  

                                                                      ”Examensarbete på Benny Hinn och Trosrörelsen” 

I hans serie ”A Call for Discernment” (”En Uppmaning till Urskiljning”) får man se och höra vad Trosförkunnarna själva lär ut! 

                https://www.youtube.com/watch?v=0ks3EdMMT48 -  

                                             A Call for Discernment Session 1 - Dangerous Doctrine – YouTube 

                          Ca 39:00 in i videon: 
                                             Take a look at the Word Faith Theology 

             
            

Trosrörelsens Lära om Syndafallet 

 Adam var en exakt kopia av Gud 

 Adam syndade och överförde sin Gudom till Satan  
och Gud förlorade därför sin lagliga rätt till Jorden  
och förvisades från den 

 Satan är nu den rättsliga guden av denna värld 

 När en person är frälst så återfår han sin Gudom 

 
 

http://www.bibelfokus.se/glimmar
http://media.bibelfokus.se/docs/Allt_ar_inte_Gud_som_glimmar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0ks3EdMMT48


 Fortsättning Justin Peters: 
    You see for years I thought this movement was health and wealth prosperity. 
                                             No, health and wealth prosperity is just the edge of the tip of the ice berg. 
                                             They are just an offshoot of the core theological problem. 
                                                                          Ni förstår, under många år trodde jag att denna rörelse var framgång i  
                                                                          hälsa- och rikedom. 
                                                                          Nej, framgång i hälsa- och rikedom är bara kanten av spetsen på isberget. 
                                                                          De är bara ett sidoskott från det teologiska kärnproblemet. 
 
                                             IF THEY PREACH ANOTHER JESUS – THEY ALSO PREACH ANOTHER GOSPEL 
                                                                          OM DE PREDIKAR EN ANNAN JESUS –  
                                                                                                       SÅ PREDIKAR DE OCKSÅ ETT ANNAT EVANGELIUM 
 
                https://www.youtube.com/watch?v=_Glmjrd5XtE  

                                             A Call for Discernment Session 2 - Mangled Manifestations – YouTube 

                https://www.youtube.com/watch?v=FIE-rtV9Qu4 

                                             A Call for Discernment Session 3 - The Hurt of Healing – YouTube                 
                
                https://www.youtube.com/watch?v=CgFYtglyjIo  
                                             Are You a Victim or a Victor? - A Call for Discernment - Justin Peters Ministries        
      
                                             The origin of Word Faith Movement is not Biblical at all 
                                                                          Ursprunget till Trosrörelsen är inte alls Bibliskt  
                                       … they are blurring the line between us and God the Creator… 
                                                                          ... de suddar ut gränsen mellan oss och Gud Skaparen ... 
                                       Sincerity is not the issue – Truth is the issue! 
     Uppriktighet är inte problemet – det är Sanningen det handlar om! 
                                             Those who flew into the twin tower were sincere, but they were wrong! 
                                             Truth is the issue! 
                                                                          De som flög in i Twin Tower (Tvillingtornen) var uppriktiga, men de hade fel! 
                                                                          Det är Sanningen det handlar om! 

                                                                      (Tvillingtornen i World Trade Center 2011 – https://sv.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center ) 

 

Kan även rekommendera att ta del av denna undervisning av Justin Peters: 

   https://www.youtube.com/watch?v=kOTrMSOrYew  

   The Devilish Puppet Master of the Word-Faith Movement (Justin Peters) (Selected Scriptures) 

    Den Djävulska Dockmästaren från Trosrörelsen (Justin Peters) (Valda Skrifter/Bibelställen) 

 

Ovanpå denna ”falska grund” – denna obibliska grund som Trosrörelsen förmedlar...  

... läggs det då till ”bönestrategier” och ”andlig krigföring” som INTE heller är hämtade från Bibeln... 

Det är därför jag med frimodighet och ett gott samvete inför Gud och syskon i Herren både kan och vågar varna för 

dessa sammanhang som infiltrerat och fortsätter infiltrera kristenheten! 

Det är med nöd i hjärtat jag vill värna om medsyskon som vilseförs av dessa förföriska och obibliska läror. 

Man kan inte vara neutral till villoläror! 

 

Som nämndes ovan lite kort; David Wilkerson varnade Sveriges kristna ledare för flera år sedan för ”apati”...  

Idag kan vi se frukten av att de flesta kristna ledarna inte tog varningen på allvar...  

Det syns då ”allt” tycks tillåtas under benämningen ”kristet”... tyvärr! 

Och i stort sett INGEN vågar konfrontera och påtala villoläror p.g.a. Charta Ecumenia dokumentet, där man ingått en 

”pakt” att inte ”proselytera” varandra...    

ÄR DET INTE BEDRÖVANDE?    

 

= Vissa religiösa samfund utövar aktiv missionsverksamhet för att omvända personer  

med annan tro. Ett annat ord för att aktivt locka anhängare från annat samfund är  

proselytering.                      https://sv.wikipedia.org/wiki/Konvertering_(religion) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Glmjrd5XtE
https://www.youtube.com/watch?v=FIE-rtV9Qu4
https://www.youtube.com/watch?v=CgFYtglyjIo
https://sv.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
https://www.youtube.com/watch?v=kOTrMSOrYew
https://sv.wikipedia.org/wiki/Missionsverksamhet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konvertering_(religion)


Guds Ord har en tydlig uppmaning gällande detta:   

   Uppenbarelseboken 18:4                            

  And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people,  

              that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. King James Version (KJV) 

  Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk,  

  så att ni inte blir delaktiga i hennes synder, och för att ni inte ska få del av hennes plågor.  Svenska Ref.Bibeln NT (9 sep  2016) 

  Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk,  

  så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Svenska Folkbibeln (SFB) 

Jakobs brev 4:17                                    

Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. King James Version (KJV) 

Den som därför vet att göra det som är gott och inte gör det, för honom är det synd. Svenska Ref.Bibeln NT (9 sep  2016) 

Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Svenska Folkbibeln (SFB) 

 

Vart finns Gudsfruktan hos kristenheten idag – så att de vill hålla sig till Bibeln och inget annat? 

Bibeln talar mer om ett AVFALL i sista tiden... ett avfall från den sunda tron och läran... 

 

TÄNK OM... tänk om det faktiskt är Sant det som jag varnar för...??!!!! 

 

Om ni inte kan ta mina varningar på allvar – ta åtminstone varningen från Benny Hinn’s brorson på fullaste allvar! 

 Cecil Andrews – ‘Take Heed’ Ministries – 19 June 2017:  
  http://www.takeheed.info/benny-hinn-to-visit-belfast-again/  
   In recent times, no less a person that Benny Hinn’s nephew, COSTI HINN has been telling of how he used to work for a  
  time for his uncle’s ‘ministry’ (as a ‘catcher’). However, following a genuine conversion, Costi eventually disassociated   
  himself from the teachings of ‘Benny Hinn Ministries’ (and other like-minded ‘ministries’). Recently he has spent time  
  giving interviews and telling of how he came to that point and he has been graciously, but resolutely exposing the   
  unbiblical nature of what is taught in ‘Word of Faith’’ circles.  

This first link will take you to a 30-minute interview he did with JUSTIN PETERS who was my guest here  

some years ago. This link will take you to the interview 
http://www.worldviewweekend.com/tv/video/justin-peters-interviews-costi-hinn-why-he-rejected-false-teaching-his-uncle-benny-hinn  

Justin Peters Interviews Costi Hinn on Why He Rejected The False Teaching of His Uncle Benny Hinn 

 Nyligen så har inte mindre än en person som Benny Hinns brorson, COSTI HINN, sagt hur han brukade arbeta  
  under en tid för sin farbrors "ministry" (som en "fångare"). Men efter en äkta konvertering, så avskilde sig Costi  
  så småningom från "Benny Hinn Ministries" (och andra likasinnade "ministries"). Nyligen har han tillbringat tid  
  att ge intervjuer och berätta om hur han kom till den punkten och han har varit nådig, men resolut avslöjar  
  de obbibliska karaktären av vad som lärs ut inom "Trosrörelsens" kretsar. 
  Den här första länken tar dig till en 30-minuters intervju som han gjorde med JUSTIN PETERS som var min gäst  
  här för några år sedan. Den här länken tar dig till intervjun 
                http://www.worldviewweekend.com/tv/video/justin-peters-interviews-costi-hinn-why-he-rejected-false-teaching-his-uncle-benny-hinn 
            Justin Peters intervjuer Costi Hinn om Varför Han Avvisade Sin Farbror Benny Hinns Falska Undervisning 

 

  Ifall länkarna i ovan artikel inte fungerar – så kan man se en av intervjuerna med Costi Hinn här: 
   https://www.youtube.com/watch?v=_8vUihvj7k4   
                               Benny Hinn's Nephew, Costi Hinn, says Word of Faith Teachers motivated by Power, Money and Darkness  
   Publicerades den 18 maj 2017 
                                             Benny Hinn's Nephew, Costi Hinn, Refutes The False Teaching of His Uncle In His First Television Interview 
 

  Enligt denna länk så är Costi son till Henry Hinn... 
  http://pulpitandpen.org/2017/02/24/a-brand-snatched-from-the-fire-justin-peters-speaks-with-costi-hinn/  
  Costi is Benny Hinn’s nephew. Henry Hinn, Costi’s father, is Benny’s brother. 
   Costi är Benny Hinns brorson. Henry Hinn, Costis far, är Bennys bror. 

 

Som apologeten Mike Gendron (f.d. katolik) sa i denna videosändning: 
  http://www.worldviewweekend.com/tv/video/biblical-look-hank-hanegraaffs-conversion-eastern-orthodoxy  

  A Biblical Look At Hank Hanegraaff's Conversion to Eastern Orthodoxy 

   En biblisk titt på Hank Hanegraaffs konvertering till Östlig Ortodoxi 

http://www.takeheed.info/benny-hinn-to-visit-belfast-again/
http://www.worldviewweekend.com/tv/video/justin-peters-interviews-costi-hinn-why-he-rejected-false-teaching-his-uncle-benny-hinn
http://www.worldviewweekend.com/tv/video/justin-peters-interviews-costi-hinn-why-he-rejected-false-teaching-his-uncle-benny-hinn
https://www.youtube.com/watch?v=_8vUihvj7k4
http://pulpitandpen.org/2017/02/24/a-brand-snatched-from-the-fire-justin-peters-speaks-with-costi-hinn/
http://www.worldviewweekend.com/tv/video/biblical-look-hank-hanegraaffs-conversion-eastern-orthodoxy


The Apostle Paul described what an apostate would look like: “Servants of Righetousenss" and so they will have an external appearance 
of righeteousness, but the only way that you will be able to determine whether or not they are apostates are by what they say and the 
fruit of their ministry.  
   Aposteln Paulus beskrev hur en avfälling skulle se ut: "Rättfärdighetens Tjänare" och så de  
  kommer att ha ett yttre utseende av rättfärdighet, men det enda sättet som du kommer att   
   kunna  avgöra om eller inte de är avfällingar är vad de säger och frukten av deras tjänst/ministrry. 
- - - 
Nobody knows a person's heart, only God knows a person's heart, so we can't sit here in judgement as to whether or not Hank 
Hanegraaff is a true or false convert. All we can do is examining the fruit – to look at his ministry... 
   Ingen känner en människans hjärta, bara Gud känner en människans hjärta, så vi kan inte sitta   
   här i dom/bedömning om huruvida Hank Hanegraaff är en sann eller falsk konvertit.  
   Allt vi kan göra är att undersöka frukten – att se på hans tjänst/ministry ... 
 

Vad mer som förmedlas i ovan länk: 
 

What is Apostasy?       Vad är Apostat/Avfall? 
 

 What is Apostasy?          Vad är Apostat/Avfall? 

The falling away from the faith.                Bortfallet från tron. 

 

Where will apostates be found?               Vart kommer avfällingar att hittas? 

The Church. Even from your own number      Kyrkan. Och bland er själva ska det träda 

men will arise and distort the truth in order      fram män som ska predika villoläror, för  

to draw away disciples after them.            att dra lärjungar till sig själva. (Apg. 20:30) 

(Acts 20:29)  OBS! Ska vara 20:30!             Några människor har smugit sig in 
Certain men crept in unaware (Jude 4)            obemärkt (Judas brev 4) 
 

What will apostate look like?                                                                                 

Servants of righteousness (2 Cor. 11:15)            Rättfärdighetens tjänare (2 Kor 11:15) 

 

Where will apostates fall away "to"?     Vart kommer avfällingar att avfalla   
            "till"? 
Not to atheism but to a false           Inte till ateism utan till en falsk 
Christnanity (Mat. 7)          Kristendom (Matteus 7) 
 

 
 

 
 

Apostlarna uppmanade oss hur vi ska  
                     hantera falska lärare: 
 

 Markera (ge akt på dem) och undvik dem (Rom 16: 17,18). 

 Gå ut från dem (2 Kor 6: 14-18). 

 Undvika/Sky deras babblande (2 Tim 2: 6, 18). 

 Vänd dig bort (håll dig borta) från dem (2 Tim 3: 5). 

 Avvisa dem/Visa ifrån dig (Tit 3:10). 

 Ta inte emot dem, ej heller hälsa dem (2 Joh 10-11) 

 

 

Guds Ord har en stark uppmaning att vi ska vända oss bort från de som har ett sken av gudsfruktan: 

2 Timoteus 3:5 

 Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away. King James Version (KJV) 

 De ska ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Vänd dig bort från sådana.  Svenska Ref.Bibeln NT (9 sep  2016)     

  och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!  Svenska Folkbibeln (SFB) 

 

Jag kan bara vädja till de som nämnts vid namn i detta nyhetsbrev (och till dig som läser) och uppmana alla att  

SJÄLVA ta reda på Sanningen för er egen skull och för era åhörares skull! 

Om inte för er och era åhörares skull – gör det för Jesu Kristi skull... 



Om ni vill nå människor med Kristi Evangelium så är det också livsviktigt att ni ser upp med villoläror så att ni 

inte leder människor fel.  Tillåt inte förvirring... Vänd tillbaka till Skriften allena! 

Lukas 17:1-2  

  Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come:  

  but woe unto him, through whom they come! 

  2 It were better for him that a millstone were hanged about his neck,  

  and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.  King James Version (KJV) 

 

  Sedan sa han till sina lärjungar: Det är oundvikligt att förförelser kommer,  

  men ve den genom vilken de kommer.  

  2. Det vore bättre för honom att en stor kvarnsten hängdes om hans hals och  

  han kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små.   Svenska Reformationsbibeln NT (9 sept 2016) 

Jesus sade till sina lärjungar: "Förförelser måste komma,  

men ve den genom vilken de kommer!   

2 Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och  

han kastades i havet än att han vilseleder en av dessa små.   Svenska Folkbibeln (SFB) 

Läs även Matteus 18:6-10! 
 

Värt att ta till sig uppmaningen som Paulus skrev till Korintierna = Guds Ord som gäller än idag!! 
 

 

2 Korintierbrevet 13:5-8  

  5 
Examine yourselves, whether ye be in the faith; prove your own selves.  

  Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? 
  6 

But I trust that ye shall know that we are not reprobates. 
  7 

Now I pray to God that ye do no evil; not that we should appear approved,  

  but that ye should do that which is honest, though we be as reprobates. 
  8 

For we can do nothing against the truth, but for the truth.   King James Version (KJV) 

5 Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves.  

  Do you not know yourselves, that Jesus Christ is in you?—unless indeed you are disqualified.   

  6 But I trust that you will know that we are not disqualified. 

  7 Now I pray to God that you do no evil, not that we should appear approved,  

  but that you should do what is honorable, though we may seem disqualified.   

  8 For we can do nothing against the truth, but for the truth.   New King James Version (NKJV) 

5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva!  

  Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.   

  6 Men jag hoppas att ni skall förstå att vi för vår del består provet.   

  7 Vi ber till Gud att ni inte skall göra något orätt, inte för att vi skall visa oss bestå provet,  

  utan för att ni skall göra det som är gott. Sedan kan det gärna se ut som om vi inte höll provet.   

  8 Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen.    Svenska Folkbibeln (SFB) 

5. Rannsaka er själva, om ni är i tron, pröva er själva.  
Eller känner ni inte er själva, att Jesus Kristus äri er? Om inte, består ni inte provet*. 
6. Men jag hoppas att ni ska inse att vi inte är sådana som inte består provet. 
7. Men jag ber till Gud, att ni inte ska göra något ont, inte för att vi ska visa oss bestå provet,  
utan för att ni ska göra det som är gott, även om vi framstår som sådana som inte består provet.  
8. För vi förmår inte att göra något mot sanningen, utan bara för sanningen.       Svenska Reformationsbibeln NT (9 sep  2016) 

 

Att förmana och hålla kristna, även pastorer och andliga ledare m.m., ansvariga inför ENDA regeln och standarden för  

alla frågor om liv och gudfruktighet = Guds Ord – borde omfamnas och inte avfärdas! Det är ”Berean-standarden” som 

uppmanas av aposteln Paulus i Apostlagärningarna 17: 10-12.  

Sanningen välkomnar granskning, men villoläror vill sällan utmanas och bli granskade! 

 

Jag skulle kunna fortsätta skriva... kommer säkert på en hel del jag missat när jag väl fått iväg detta nyhetsbrev...  

Men... det känns som att jag fått med det mesta... får nöja mig med det och försöka avrunda!  

Visst, jag kan ha missuppfattat något... men...  

Vet om att det är skrivet med hängivenhet till Sanningen i Guds Ord och med nöd för Kristenheten! 



Må vi alla vara ivriga för det som är sant och Bibliskt! Och då läror och metoder avslöjas vara obibliska och inte 

gagnar Guds församling – vare sig i eller utanför kyrkan – må vi vara snabba att överge dem!  

Ty ändamålen helgar aldrig medlen! Även de högsta ändamålen blir besudlade av smutsiga medel... som Sven Reichman 

skrev i sin bok ”Gud är inte Auktoritär”... = från 1996 men lika aktuell idag! 

 

I samma bok skrev Reichmann också dessa rader: ... Vi brukar nöja oss med att säga att det är fult att döma. För om 

man dömer är man lagisk. Men i så fall är det ju också lagiskt att säga att det är fult att döma.  Klart tänkvärt! 

Så... med detta nyhetsbrev vill jag åter igen varna för svenska NARianer... jag vill göra er 

uppmärksammade på dessa och de som samarbetar med dem och promotar och bejakar 

dem.... och de som inte tar ställning emot och som inte varnar... 

 

Och en sista förmaning: 

Se till att ni tillhör de som har Biblisk urskiljning och inte tillhör de som blir vilseledda! 

Var på er vakt – var rädda om er – speciellt under sommarens konferenser – som fortfarande pågår! 

Se efter med vad ni ”matar er med”... ta inte in allt ni hör proklameras! Tillåt INGEN klia er i öronen! (2 Tim. 4:1-4) 

VAR OCH EN HAR SJÄLVA ANSVAR VAD MAN ANAMMAR, BEJAKAR OCH FÖRMEDLAR! 

Kanske jag förmedlat detta nyhetsbrev annorlunda än vad du som läser skulle ha gjort... 

Kanske jag uttryckt mig "klumpigt" eller låter "hård och dömande" (= ej min avsikt!)... och "icke kyrkopolitiskt korrekt”... 

MEN låt inte mina "formuleringar" & brister bli en stötesten för Sanningen att försvara ett Bibliskt sunt Evangelium! 

 

Det är upp till var och en VAD man gör med detta nyhetsbrev – förkasta dess budskap eller ta det på allvar! 

Jag har i alla fall gjort det jag upplevt Herren kallat mig att göra... ytterligare en börda har nu lyfts från mina skuldror. 

 

För Sanningen,             

Karin Jansson 

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

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

fungerade då det skrevs) 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

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 Simon Ådahl , Örjan Armgren,  

K-G Larsson, Dan Johansson, Linnea Gunnarsson, Gunilla Svensson som människor (ej heller andra som nämns  

vid namn). Gud kommer att döma dessa, inte vi.         

 

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

Trosrörelsens villoläror och manifestationer... och ekumeniken i Sverige... och som upphöjer ”mirakler” och 

olika ”manifestationer” framför Bibliska Sanningar... 

 


