
Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 4/5-12  
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Sverigebönen... = NAR  -  DEL 2 
(Marketplace Movement... 7 Mountains...) 

 
 
Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus! 
 

Efter att förra året ha spenderat 3 månader med nyhetsbrevet om 7 Bergen/NAR >> ,  

blev jag i år inspirerad att skriva en dikt som jag vill dela med mig: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


I nyhetsbrevet ovan tog jag med artiklar från Världen Idag om ”Samhällets Sju Grundpelare”... som jag varnade för! 

Pelare 1-3 kom med, se sidan 97-100 här: >>  
 
 
 
 
 
 
 
 

Här kommer fortsättningen (Pelare 4-7) se bifogade bilagor:  
                            Ha fördragsamhet med min ”SvEngelska” översättning! 
 # 1  Pelare 4(7) - Kultur - Världen Idag_23 nov 2011 
 # 2  Pelarprofilen - Kultur - Världen Idag_2 dec 2011 
 # 3  Pelare 5(7) - Religion - Världen Idag_7 dec 2011 
 # 4 Pelarprofilen - Religion_Världen Idag_9 dec 2011 
 # 5  Pelare 6(7) - Familjen - Världen Idag_21 dec 2011 
 # 6  Pelarprofilen - Familjen - Världen Idag_mån 9 jan, 2012 
 # 7  Pelare 7(7) - Affärsvärlden - Världen Idag_4 jan 2012 
 
 

Nedan kommer lite utdrag från ovanstående artiklar – även här måste jag kommentera lite...  
 

 Bilaga # 1  Pelare 4(7) - Kultur - Världen Idag_23 nov 2011   
Här citerar skribenten Per Ewert bl.a. den katolske teologen Henri Nouwen  –  se längre ner!!! 
Kulturen oöverträffad belysning 
Politik och utbildning i all ära, men inget slår de kulturella uttryckens förmåga att bryta igenom människans skal och beröra vårt 
innersta. Kulturen formar människans tänkande där intellektet inte når fram. Denna pelare behöver därför byggas med såväl  
skönhet som sanning. 

Tänk, jag som trodde att det var Guds Ord som var som ett tveeggat svärd som delar ben och märg... och som kan 
förnya och ”forma” människans tänkande!!! Det är i alla fall vad vi kristna borde sätta vårt hopp till och därför fortsätta 
att predika Kristi Evangelium – det ENDA som kan frälsa - med eller utan kultur! 
 
Han citerar ”ateisten” Ingemar Bergman... ( http://www.ingmarbergman.se/universe.asp?guid=481D6999-B979-449F-A789-CF8583560D70  - Bergman har emellertid......både i sina 

filmer och på annan plats ofta anfört tvivel på Guds existens, vilket gett honom epitet som "den protestantiske ateisten". )  
Bl.a.  
”Musiken har vi fått som en gåva för att ge oss en föreställning om verkligheter och världar utanför den vi lever i.”  
och skriver:  

 "Jag tror att Bergman hade rätt. Kulturen utgör en dörr på glänt, en kontaktpunkt mellan Guds värld och människans innersta.  
 Men kulturen kan också brukas i rakt motsatt syfte.   
 LÅTER SOM GNOSTICISM I MINA ÖRON... DET ÄR BIBELN OCH JESU FULLBORDADE VERK SOM ÄR ”KONTAKTPUNKT”!! 
 Musiken, poesi, filmen, konsten och andra kulturella uttryck kommunicerar direkt eller indirekt en världsbild. 
 - - - även Bach, Henri Nouwen och Carola nämns! 
 Mot detta står en biblisk grundsyn, där Gud har gjort människan till en kulturell varelse, med förmåga att gestalta skapelsens och 
 Skaparens storhet. "Den femte evangelisten” Johann Sebastian Bach brukade sin stora musikaliska talang till att förmedla evangeliet, 
 och har berört miljoner människors innersta på ett sätt som andra kommunikationsformer inte förmår. 
 Författaren Henri Nouwen vittnar om hur han i flera dagar bara satt framför Rembrandts målning ”Den förlorade sonens   
 återkomst”, och lät konstverket förvandla hans liv. Därefter klev han av sin karriär för att arbeta med mentalt handikappade.  
 Kulturen har en unik förmåga att både förnedra och förvandla människan. All kultur har självfallet inte som direkt syfte att 
 kommunicera kristen tro.  
 Men för att komma till full rättvisa bör kultur och underhållning direkt eller indirekt reflektera skapelsens skönhet och glädje. 
 Kulturen är också ett oöverträffat medel att belysa tillvarons mörka rum. Väl använd kan den här få bli en strimma av hopp i mörkret. 
 - - - 
 En god respons på skräpkultur är inte att bojkotta kultur i sig. Botemedlet är i stället att många kristna skapar kulturella uttryck som 
 talar sannare, starkare och mänskligare än den våg som i dag väller över oss från alla håll. 

 ”SANNARE” ... VARFÖR INTE ”SANNINGEN”?? 

 Att engagera sig i underhållningsbranschen innebär stora frestelser för egot, men för den som förmår att bevara sitt hjärta finns stora 
 möjligheter att påverka alla de hjärtan som längtar efter skönhet och äkthet. 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/Nyhetsbrevet_Marknadsrorelsen_NAR.pdf
http://www.ingmarbergman.se/universe.asp?guid=481D6999-B979-449F-A789-CF8583560D70


 Knappast någon svensk artist har fått utstå mer hån än Carola Häggkvist. Men knappast någon har heller fyllt populärkulturen med 
 ett så varmt och frimodigt kristet budskap. Priset för att dela något personligt kan vara högt. Men utdelningen, både för en själv och 
 för andra kan vara så mycket högre.   
 Carola är en unik person med fantastisk sångbegåvning... Men visst önskar man att hon skulle visa mer av den kristna sidan – så som 
 hon en gång började med sin Bibel i handen. Jag tror att många längtar efter att se Carola som överlåten... även som artist!  
 LÅT OSS BE FÖR HENNE – det är inte lätt att leva i rampljuset och hela tiden försöka hålla sig populär... 
   Även på det kulturella området behöver vi kristna finnas på torget och möta nutidsmänniskans längtan efter sanning och äkthet, 
 utmana henne att ta sig tid och stanna upp och lyssna in sin egen längtan efter att bli berörd och förvandlad. 
 För att kunna ge detta behöver vi aktivt träna oss i eget skapande, samtidigt som vi låter oss formas som Guds avbilder och verktyg. 
 Här behöver vi också medvetet välja vilken kultur vi själva tar in och inspireras av, för att därefter kunna förmedla en sådan kultur som 
 förvandlar och upprättar människor på djupet. 

 DET KALLAS EVANGELIUM – KRISTI EVANGELIUM!!! 

 Det är Kristi Evangelium som vi ska förmedla och som är det ENDA som kan förvandla och upprätta människor på djupet! 
 Och det är djupare och allvarligare än att ”längta efter att bli berörd och förvandlad” – det handlar om själar som går evigt 
 förlorade...OM de inte får höra Kristi Evangelium...  De behöver inse att de är syndare och behöver omvända sig och få förlåtelse 
 genom Jesus Kristus och få Frid med Gud! 
 
 Man kan ju undra på varför skribenten ens nämner Henri Nouwen – en katolsk mystiker – i en ”kristen” tidningsartikel?  
 Som om det skulle vara något att han ”lät konstverket förvandla hans liv”... att sitta i flera dagar framför en målning – inte undra på 
 att han blev mystiker eller han kanske redan då var mystiker...  
 GUDS ORD SÄGER ATT DET ÄR JESUS KRISTUS – SOM ÄR ORDET – SOM KAN FÖRVANDLA LIV! 
 VAD ÄR DET SOM GÖR ATT MAN INTE KAN FÅ LÄSA SÅDANT LÄNGRE I EN ”KRISTEN” TIDNING, TRO? 

 VARFÖR PEKAR INTE SKRIBENTEN PÅ GUDS ORD – JO, FÖR MAN VILL FRAMHÄVA ”KULTUREN SOM ÄR EN AV PELARNA”  
 SOM SKA ”INTAS”... 
 
 Angående Henri Nouwen: 
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Henri_Nouwen  - Henri Jozef Machiel Nouwen, född 24 januari 1932 i Nijkerk, Nederländerna[1], död 21 
 september 1996 i Hilversum, Nederländerna, var en nederländsk romersk-katolsk präst och författare till en rad böcker om andlighet. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Nouwen (engelska!) 
 

Det Stora Avfallet - Del 2   www.korsetskraft.nu/files/korsetskraft/Det_Stora_Avfallet_2.pdf   (= Lennart Jareteg) 

             (Del 1 finns på http://media.bibelfokus.se/docs/Det_Stora_Avfallet_1.pdf ) 

 Henri Nouwen 
 Vi skall ta ett sista citat från en kristen mystiker och det är från den kända, katolska teologen Henri Nouwen.  
 Här blir den interreligiösa teologi som mystiken guidat honom fram till väldigt tydlig. Han skriver så här: 
 
  "Idag tror jag personligen, att eftersom Jesus kom för att öppna dörren  
  till Guds hus, kan alla människor gå in genom den dörren, oavsett om  
  de känner till Jesus eller ej. Idag ser jag det som min kallelse att hjälpa  
  varje person att göra anspråk på sin egen väg till Gud." 
                   Henri Nouwen, Sabatical Journey 
 
 Som du ser bär alla vägar till Gud, enligt Henri Nouwen. Men Bibeln säger att Jesus är dörren, och att ingen  
 kommer till Fadern utan att gå via honom. Att känna Jesus är alltså absolut nödvändigt för att bli frälst! 
 

http://standupforthetruth.com/2011/07/who-is-henri-nouwen/ - Who is Henri Nouwen?     Vem är Henri Nouwen? 
New Age | July 11, 2011 by Amy Spreeman    -    So Jesus isn’t the only way?    Så Jesus är inte den enda vägen? (engelska!) 
 
http://www.lighthousetrailsresearch.com/nouwen.htm - WHAT DID HENRI NOUWEN REALLY BELIEVE?  
          VAD TRODDE HENRI NOUWEN VERKLIGEN PÅ?   (engelska!) 
 
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_7_11/Sommar2011_Del%204.pdf  
sidan 28: Life of the Beloved (Livet i den Älskade) av Henri Nouwen (romersk- katolska mystikern och prästen - 
http://www.understandthetimes.org/commentary/swed2.shtml ) 

 
 Angående Johann Sebastian Bach: 
 Denna länk är hämtad från en katolsk bokhandel: 
 http://www.katolskbokhandel.com/product-view.asp?catid=0&prodid=18085&ref=%2Fproduct-dlist.asp%3Fsearch%3Dwikstr%25F6m 

 Johann Sebastian Bach (1685-1750) är en andlig vägledare utan organisation, en tröstare utan sentimentalitet, en predikant för 
 tvivlande, en förkunnare utan påflugenhet. Som pelare nedslagna invid tillvarons centrum ligger de samlade, hans drygt elvahundra 
 sonater, konserter, sviter, mässor, kantater och orgelstycken. Men trots hyllmetrar av efterlämnade noter och partitur är han som 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Henri_Nouwen
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Nouwen
http://www.korsetskraft.nu/files/korsetskraft/Det_Stora_Avfallet_2.pdf
http://media.bibelfokus.se/docs/Det_Stora_Avfallet_1.pdf
http://standupforthetruth.com/2011/07/who-is-henri-nouwen/
http://standupforthetruth.com/category/hot-topics/new-age-hot-topics/
http://standupforthetruth.com/author/amyspreeman/
http://www.lighthousetrailsresearch.com/nouwen.htm
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_7_11/Sommar2011_Del%204.pdf
http://www.understandthetimes.org/commentary/swed2.shtml
http://www.katolskbokhandel.com/product-view.asp?catid=0&prodid=18085&ref=%2Fproduct-dlist.asp%3Fsearch%3Dwikstr%25F6m


 person anmärkningsvärt anonym. Till skillnad från Mozart och Beethoven vet man litet om hur han själv tänkte, vad han ville. Bachs 
 eget ansikte är märkligt bortvänt. Denna bok innehåller en samling personliga reflexioner över musikens roll i våra liv. Här finns en kort 
 skiss över Bachs liv och verk samt ett avsnitt om den religiositet som präglar hans musik. För musikälskare - utövare som lyssnare - är 
 detta en underbar läsning! 
 
 http://www.dresden.de/de/02/070/dmg/pressedienst/pressetexte_mehrsprachig/svensk/c_06_bach.php  
 Trots att Bach var protestant komponerade han till och med en katolsk mässa enkom för August III. 1733 överlämnade Bach ”som en 
 ödmjuk och vördnadsfull undersåte” till den nye kungen första delen av ”Hohe Messe h-moll”. I detta verk visade han prov på hela sitt 
 breda musikaliska kunnande. Mässan finns idag att beskåda på universitetsbiblioteket i Dresden.  
 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_in_B_minor  - Mass in B minor  -  Johann Sebastian Bach  
 The Mass in B minor (BWV 232) is a musical setting of the complete Latin Mass by Johann Sebastian Bach. The work was one of Bach's 
 last, not completed until 1749, the year before his death in 1750. Much of the Mass consisted of music that Bach had composed earlier: 
 the Kyrie and Gloria sections had been composed as a Lutheran Missa in 1733 for the Elector of Saxony at Dresden. The Sanctus dates 
 back to 1724, and the Qui tollis movement was based on a cantata chorus dating from 1714. To complete the work, however, in the 
 1740s Bach composed new sections of the Credo such as Et incarnatus est. The completed Mass was his last major composition. 
 It was unusual for composers working in the Lutheran tradition to compose a Missa tota and Bach's motivations remain a matter of 
 scholarly debate. The Mass was most probably never performed in totality during Bach's lifetime, and the work largely disappeared in 
 the 18th century. Several performances in the early 19th century, however, sparked a revival both of the piece and the larger 
 rediscovery of Bach's music. Today, it is widely hailed as a monumental work of the late Baroque and is frequently performed.[citation 
 needed] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mycket av det Bach skapade är högt uppskattat av många.  
 Men Bach gjorde alltså musik även för Katolsk mässa... det kan inte ignoreras! 
 Det finns massor av människor som kallar sig ateister eller har annan tro/religion som gillar att lyssna till klassisk musik... 
 Om man lyssnar till musik som skrevs till Katolsk Mässa – kan sådant verk verkligen hedra Gud? Jag tvivlar på det! 
 Sen får det låta hur vackert och rogivande som helst! Det är i alla fall, för mig, ett konstigt val till en sådan artikel... 
 

Bilaga # 2  Pelarprofilen - Kultur - Världen Idag_2 dec 2011 
 Som ”pelarprofil” har man här Andreas Wijk –  som ”gjort sig en snabb resa från okänd bloggare till ett välkänt namn 
 inom mode- och nöjesbranschen.   
 ”Jag vill visa att man kan hänga i kyrkan och må bra” 
 ”... och genom sitt framfångsrika bloggande har han fått ingång i musikbranschen, något han drömt om sedan liten.  
 Det senaste av projekten är att han tillsammans med bloggkollegan Kenza lett programmet Modelljakten som sänts på 
 tv-kanalens webbplats. 
  – En sak har lett till en annan, jag har fått en massa ingångar i den här världen och det är så sjukt kul, säger han. 
 --- 
  – Hade jag inte haft en fast grund i min tro så finns risken att jag hade tappat fästet, men har man något mer; något fast 
 att falla tillbaka på snarare än det ytliga som erbjuds i underhållnings- och mode branschen, så är det inga problem.  
 OM MAN HAR ”NÅGOT MER” – VARFÖR VILL MAN DÅ VARA I EN BRANSCH SOM ERBJUDER ”YTLIGHET”??? 
 Han är uppväxt i kyrkan och hans pappa är pingstpastor. Och framgångarna har inte förändrat vad han står för. 
 – Jag skriver liksom inte Gud är bäst på min blogg, det funkar inte. (VARÖR INTE???) Däremot vill jag visa att man kan 
 hänga i kyrkan och må bra, att det kan vara något helt naturligt. 
 
 Andreas Wijk säger hela tiden hur mycket han älskar sitt liv, ... 
 Han tillhör Gilead i Göteborg och gillar hur hans kyrka försöker presentera och kommunicera den kristna tron till 
 människor utanför kyrkan. 
 – Kyrkan behöver bli bättre på att leverera det budskap vi har, som vi ju tror är världens bästa, på ett sätt så att folk kan 
 ta till sig i dag. Vi behöver tala och leva ut tron så att folk förstår hur ”gött” det är, säger Andreas Wijk. 

Mässa i H-moll  -   Johann Sebastian Bach 
Mässan i H-moll (BWV 232) är en musikalisk inramning av hela Latin Mass av Johann Sebastian Bach. Arbetet var en av Bachs sista, ej 
ej färdigställd förrän 1749, året före sin död år 1750. Mycket av Mässan bestod av musik som Bach hade komponerat tidigare:  
delar av Kyrie och Gloria hade sammansatts som en luthersk Missa år 1733 för Kurfursten av Sachsen i Dresden.  Sanctus går  
tillbaka till 1724, och Qui tollis rörelsen bygger på en kantata kör med anor från 1714. Men för att slutföra arbetet, komponerade 
Bach på 1740-talet nya avsnitt av Credo som Et incarnatus est. Den färdiga Mässan var hans sista stora komposition. Det var 
ovanligt att kompositörer som arbetade i den lutherska traditionen att komponera en Missa Tota och Bachs motivation förblir  
en fråga om vetenskaplig debatt. Mässan utfördes mest sannolikt aldrig i sin helhet under Bachs livstid, och verket försvann i stort 
sett under 1700-talet. Men flera föreställningar i början av 1800-talet, utlöste en nypremiär/återupplivande både av verket och  
den större återupptäckten av Bachs musik. Idag hyllas det allmänt som ett monumentalt verk från senbarocken och framförs ofta. 
[hänvisning behövs] 

 

http://www.dresden.de/de/02/070/dmg/pressedienst/pressetexte_mehrsprachig/svensk/c_06_bach.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_in_B_minor


 http://andreasstil.blogg.se/ - Andreas Stil 
 Så vitt jag kunde se på denna blogg så skriver han INTE NÅGOT om Gud, Jesus eller att han är kristen eller har en tro...!!!! 
 Inte heller kunde jag läsa att han skriver ”att man kan hänga i kyrkan och må bra, att det kan vara något helt naturligt”... 
 Ej heller i denna intervju: http://www.devote.se/articles/noeje/intervju-med-andreas-wijk_1-1099.htm  
  
 Han är sångare också: http://www.youtube.com/watch?v=-HY_GibJ1rc  
 
 
 
 Modelljakten: 
 http://www.modelljakten.se/  
 http://kanal5.se/modelljakten    
 
 http://kenzas.se/ - Kenza 
 Kenza är alltså Andreas Wijk bloggkollega! 
 
 Jag kan då inte se att Andreas Wijk i dessa länkar ovan ”talar och lever ut tron så att folk förstår hur ”gött” det är”...  
 Snarare uppfattar jag att han beter sig precis som ”världen”... 

 Jag undrar om detta är en ”biprodukt” av 7 Bergen-mentalitet som förmedlats i kyrkan...? 
 Ja, detta var också ett väldigt ”konstigt” val av ”Pelarprofil”... tycker i alla fall jag! 
 
 Hans pappa är pingstpastor! Kan det vara Thomas Wijk tro?
 http://pingstkungalv.se/index.php?option=com_content&view=article&id=102:anstaellda&catid=42:allmaent&Itemid=187  - Thomas Wijk - 
 Föreståndare/Pastor 
 http://www.pingstkungalv.se/index.php?option=com_content&view=article&id=173:hoest-tema-film&catid=42:allmaent  

 http://www.pingstkungalv.se/sbpt/ - Pingst Kungälv - En församling i förändring 
 Vi i pingstkyrkan i Kungälv är just nu i en förändringsprocess där vi arbetar för att bli en mer öppen, utåtriktad och 
 inkluderande församling med fokus på relationer. Vi har en tydlig vision av att vara kyrka och inte göra kyrka. Vi satsar 
 på att bygga relationer istället för att bedriva verksamhet. Vi har kommit en bra bit på väg och nu tar vi nästa steg.  
 Förändringsprocessen genomsyrar hela församlingen. Den märks tydligt i våra Gudstjänster, vi satsar på en Gudstjänst 
 med modern lovsång och relevant inramning av evangeliet. Vi har även gjort en uppfräschning av vår kyrkolokal med 
 bland annat "Sveriges skönaste stolar" enligt Pelle Hörnmark. 

 Låter som de inspirerats av Rick Warrens ”Purpose Drivna” strategier...  
 
Bilaga # 3  Pelare 5(7) - Religion - Världen Idag_7 dec 2011 
 Sekulariseringens trojanska häst? 
 ..., men sekulariseringens schaktmaskiner river i dag ner även innanför kyrkportarna. 
 Västerlandet har under det senaste seklet öppnat sig för en mängd religiösa utryck, framför allt sådana som upplevs som 
 exotiska. Alla religioner känns intressanta och harmlösa, med ett undantag: bibelförankrad kristendom. 
 Ställd inför detta samtidsfenomen har kyrkan i västvärlden, och inte minst Sverige, drabbats av en allvarlig inte 
 sekularisering. 
 En trojansk häst har placerats i Guds församling. Personer som KG Hammar, vars kunskaps- och bibelsyn avviker radikalt 
 från klassisk kristen tro, har nått allra högst upp i den kyrkliga hierarkin. Flera samfund har anammat ett alltmer sekulärt 
 synsätt, där man avvisar Bibeln som Guds ord, och är skeptiska mot underverk och karismatiska skeenden. Företeelser 
 som kristenheten genom hela historien har avvisat, omfamnas idag av stora kristna samfund. 
 HÄR INGÅR RKK – Romersk Katolska Kyrkan!  I åratal har vi varit ett ”Lutheranskt land” som gått ut ur och avvisat RKK... 
 I DENNA ARTIKEL NÄMNS INGET OM NÄRMANDET TILLL RKK – SOM ”OMFAMNAS IDAG AV STORA KRISTNA SAMFUND”!  
 ÄR DET INTE MÄRKLIGT??! 
 Spåren av den inre sekulariseringen syns även bland kristna medier. Det håller jag helt med om! Självfallet finns det ett 
 behov av böcker och tidningsartiklar som också tar upp troskriser eller problematiserar olika företeelser inom kyrkan. Men 
 om vi tittar tillbaka några decennier ser vi att fokus har förskjutits. När udden oftare riktas mot traditionella kristna 
 uttryck än mot ett gudsfrånvänt tänkande är det något som har gått snett. 
 Man kan undra vad skribenten menar med ”traditionella kristna uttryck”...  
 Som jag förstår frasen handlar det om att kristen media kritiserar traditionella kristna uttryck (vad exakt det nu är?) i 
 stället för t.ex. humanismen, eller andra rörelser som är emot den kristna tron, och då har det gått snett... 
 Att aktivt förfölja kyrkan har genom hela historien varit en usel strategi. Det har i stället stärkt och förmerat de troende. 

http://andreasstil.blogg.se/
http://www.devote.se/articles/noeje/intervju-med-andreas-wijk_1-1099.htm
http://www.youtube.com/watch?v=-HY_GibJ1rc
http://www.modelljakten.se/
http://kanal5.se/modelljakten
http://kenzas.se/
http://pingstkungalv.se/index.php?option=com_content&view=article&id=102:anstaellda&catid=42:allmaent&Itemid=187
http://www.pingstkungalv.se/index.php?option=com_content&view=article&id=173:hoest-tema-film&catid=42:allmaent
http://www.pingstkungalv.se/sbpt/


 Strategin: ”Om du inte kan besegra dem, så förena dig med dem” har visat sig långt mer effektiv.  

 NÄR DET GÄLLER ATT ”FÖRFÖLJA KYRKAN ” SÅ HAR RKK VARIT DEN VÄRSTA!!!  JAG SÄGER BARA ETT ORD:  
 INKVISATIONEN! http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkvisitionen  

 REKOMMENDERAR ÅTER IGEN DAVE HUNTS BOK “A WOMAN RIDES THE BEAST” –  http://www.thebereancall.org/node/4879  
 ATT ”FÖRENA SIG MED DEM” ÄR VÄL PRECIS VAD ”EKUMENIKEN” GÅR UT PÅ!!! 
 --- 
 Bibeltrogna samfund med en karismatisk öppenhet går framåt, och samfund med liberal bibelsyn som ifrågasätter trons 
 grunder går kräftgång. 
 --- 
 Den materiellt välmående västerlänningen äger i sig en närmast ändlös tillgång till prylar och underhållning, men känner 
 sig samtidigt alltmer allierad. ... 
 --- 
 Kyrkans uppdrag i ett sådant samhälle är inte att krympa fronten, utan att spänna tältlinorna. Att i en hård värld visa på 
 den osynliga tillvaro som kan fylla hela världen med Guds frid och glädje.  
 Adventstiden och det spirande nya kyrkoåret är ett strålande tillfälle att ta till oss profeten Jesajas utmanande ord:  
 Bered en väg för HERREN; ... 
 OBEKVÄM SANNING; MEN ”ADVENTSTIDEN OCH KYRKOÅRET” KOMMER FRÅN RKK! 
 ÅTER IGEN SÅ UNDVIKER SKRIBENTEN ”NAR”s AGENDA MED RELIGIONSPELAREN/BERGET!!!  
 IGNORANT ELLER MED AVISKT? DET FÅR VARJE LÄSARE SJÄLV AVGÖRA... 
 

Bilaga # 4  Pelarprofilen - Religion_Världen Idag_9 dec 2011 
 Som pelarprofil har här valts pastor Bo Carlsson – Missionskyrkan i Oskarshamn. 
 ...missionsbåten Shalom ...och till den hör en bibelskola där Bo Carlsson tidigare var rektor. 
 Bo Carlsson talar om vikten om att i vardagen visa på att allt man behöver finns hos Kristus.  = AMEN! 
  – Den kristna tron är ett alternativ när så många söker tryggheten.    

 ETT ”ALTERNATIV”?? NEJ TACK! DET ÄR ENDA VÄGEN FÖR FRÄLSNING OCH EVIGT LIV MED GUD!  

 Vi lever ju i en orolig tid där nya hotbilder ständigt tornar upp sig säger han, och menar att församlingens roll i samhället 
 inte enbart ligger på det personliga planet utan även i politiken och i socialt arbete. 
 Han säger att det är ”jätteviktigt att kristna finns i alla livets områden”. 
  – Kristen tro är en övertygelse där budskapet – ibland – är kontroversiellt.  
 --- 
 Snarare anser han att den stora utmaningen ligger i att få församlingens medlemmar att avsätta tid för såväl kyrkan som 
 egen tid för bön.  AMEN! 
  – Många upplever att de är stressade och att de har alldeles för mycket att göra och prioriterar därför inte tron, säger 
 han och lägger till att det behövs gudomlig hjälp för att människor ska förstå att ”gå i kyrkan” inte enbart betyder att man 
 tar emot, utan att man även ger av det man har. 
 --- 
 Han ville bygga cellgrupper för att bygga relationer. ... Inte helt utan stolthet berättar han att det drygt tio år efter hans 
 tillträde i församlingen nu finns 15 cellgrupper. 
  – Jag tycker om den utveckling som skett i församlingen. Jag tror vi står inför tider av skörd där människor får se hur en 
 levande tro ser ut. Jag ser ljust på församlingens framtid, även om jag går i pension om tre månader. Det blir nya tider 
 med nya utmaningar. Och det innebär ett steg att bygga Guds rike. 
 PASTOR BO CARLSSON ”TYCKER OM DEN UTVECKLING SOM SKETT I FÖRSAMLINGEN”!!!  
 OCH ”SER LJUST PÅ FÖRSAMLINGENS FRAMTID”... 
 ALLTSÅ INGEN NÖD FÖR ALL AVKRISTNING, SEKULARISERING, NEW AGE INFILTRERING OCH NÄRMANDE TILL RKK!!? 
 
 OBS! DET ÄR GUD SOM BYGGER SITT RIKE!   
  Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves.  Folkbibeln 
  Unless the Lord builds the house, They labor in vain who build it;  KJV            (Psaltaren 127:1a) 
  
 Pastor Bo Carlsson – Missionskyrkan i Oskarshamn:  
 http://www.missionskyrkanoskarshamn.se/ - Välkommen till Missionskyrkan i Oskarshamn 
 
  http://www.missionskyrkanoskarshamn.se/2012/03/livekallan/ - Livekällan 
  Livekällan hölls lördagen den 17 mars. Vi ville köra denna gången som ett försök att dra igång denna grej 
  igen och förhoppningsvis kunna få yngre i ledet att ta över! 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkvisitionen
http://www.thebereancall.org/node/4879
http://www.missionskyrkanoskarshamn.se/
http://www.missionskyrkanoskarshamn.se/2012/03/livekallan/


   Under kvällen kom ca. 60-70 personer och det bjöds på livemusik av Billion Ocean från Stockholm och en 
  DJ-duo från marriannelunds folkhögskola. Kvällen var lyckad då många även sökte sig till Kyrkkällan, 
  som är en plats för stillhet, lovsång och bön. Nu hoppas vi på att kunna köra vidare detta under hösten 
  med nya människor i ledningen! 

  jag är väl inte ”modern” av mig... för jag ser VERKLIGEN INTE vad en DJ-duo har att göra på en  
  kristen samling!?!  ”...stillhet, lovsång och bön”... med en DJ-duo??? 
  Även det här verkar för mig vara ”Purpose Driven-påverkat”... 
 
  http://www.missionskyrkanoskarshamn.se/2012-2/ - Vi vill 2012 

  Cellgrupperna 
   Vi vill fortsätta att arbeta för att utveckla cellgrupperna. Cellgrupperna är betydande för att människor, i 
  den lilla gruppen, ska fördjupa sin relation till Gud och finna en delaktighet i församlingen. Vi önskar att 
  cellgruppsledarna får den utbildning, inspiration och stöd som de behöver för att leda grupperna på 
  bästa sätt och på sikt skapa fler cellgruppsledare och cellgrupper. Detta tror vi görs genom att  
  regelbundet träffa cellgruppsledarna för att tillsammans uppmuntra, dela erfarenheter och blicka 
  framåt emot den vision vi tillsammans vill skapa för cellgrupperna. Ett mål är att så många som möjligt 
  kan finna en cellgrupp att vara delaktig i, där varje person får utrymme att växa och dela livet  
  tillsammans. 
  --- 
  Gudstjänsten 
   Våra gudstjänster utvecklas i en positiv riktning men behöver utvecklas vidare. Ett område är  
  undervisningen där vi kan fördjupa oss genom att använda oss av exempelvis olika teman. Inslaget där 
  cellgrupper har haft hand om gudstjänsten har varit mycket positiva och där ser vi fram emot en 
  fortsättning. Gudstjänsterna kommer även att innefatta lekmannamedverkan eftersom vi kommer att 
  stå utan pastor första halvåret 2012. 
  ”den vision vi tillsammans vill skapa”... låter som människans eget strävande... 
  Är han tjänstledig tro?  Ser ej hans namn... http://www.missionskyrkanoskarshamn.se/kontakt/   
  Men här dyker det upp: Sommarkonfa 2012 - Konfirmationsläger 
  

 VARNING FÖR CELLGRUPPER!   =  Yonggi Cho och G12... 
  
 http://www.kkc.se/G12.htm -  G12 
 Cellgrupperna är ryggraden i visionen och här sker huvuddelen av arbetet. 
 --- 
 Hur föddes G12? 
 Strategin och visionen föddes i Bogotá, Colombia, i församlingen Misión Carismática Internacional. Den tog sin början i 
 och med ett möte i ett hem i Bogotá med åtta deltagare 1983 och är idag den största församlingen i Latinamerika, med 
 över 200 000 medlemmar och 45 000 celler i Bogotá. 
 Pastor César Castellanos har tjänat Gud i över 25 år. Under de första 10 åren kunde han inte se frukten av sin tjänst. 
 Många människor kom till församlingen men försvann efter ett tag. Han förstod att han inte hade redskapen för att leda 
 och behålla de människor som han hade vunnit för Jesus. Pastor Castellanos har alltid sett dr Paul Yonggi Cho som sin 
 lärare och pastor. När pastor Castellanos besökte församlingen i Korea, påverkades han starkt av pastor Chos tro och 
 förtröstan på Gud, oavsett hur omständigheterna såg ut. 
 Efter besöket i världens största församling, bestämde sig pastor Castellanos för att också börja arbeta med cellgrupper 
 i Bogotá. Med tiden började Gud att öppna ordet för honom och visa honom hur Jesus hade arbeta med att träna sina tolv 
 lärjungar. På så sätt föddes G12-visionen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Yonggi_Cho - David Yonggi Cho 
- - - 
Cho has spent more than 44 years emphasizing the importance of cell group ministry, which he believes Is the key to 
church growth, as well as team ministry. 
In November 1976, Cho founded Church Growth International, an organization dedicated to teaching the principles of 
evangelism and church growth to pastors all over the world. 
 

 

                 Cho har tillbringat mer än 44 år att betona vikten av cellgrupps ministry/tjänst, som han anser är nyckeln till  
               kyrkotillväxt, liksom team minstry/tjänst. 
               I november 1976 grundade Cho Church Growth International  (= Församlings Tillväxt International), en  
               organisation tillägnad att lära ut principerna för  evangelisation och kyrkotillväxt till pastorer över hela världen. 

http://www.missionskyrkanoskarshamn.se/2012-2/
http://www.missionskyrkanoskarshamn.se/kontakt/
http://www.klintagarden.se/download/file/49/
http://www.kkc.se/G12.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Yonggi_Cho
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Church_Growth_International&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Church_Growth_International&action=edit&redlink=1


 http://sv.wikipedia.org/wiki/Cellgrupp - Cellgrupp 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_group - Cell group   Cellgrupp 
 The cell group is a form of church organization that is used in some Christian churches. Cell groups are generally intended  
 to teach the Bible and personalize Christian fellowship. They are always used in cell churches, but  also occur in  
 parachurch organizations and other interdenominational settings, where they are usually referred to as such as Bible study 
 groups. They are known by a variety of other names, including growth groups, connect groups, care groups, life groups, 
 fellowship groups, small groups and home groups. David Hunsicker suggests that the "cell" group concept in church structure 
 "is becoming prominent in almost every denomination in American Protestantism."

[1] 

 
The cell group differs from the house church in that the group is part of an overall church congregation, whereas the house 

 church is a self-contained congregation. 
 - - - 
 The use of small Bible study groups is related, but not exclusively associated with, the large churches sometimes called 
 megachurches. In these congregations, small groups perform much of the ministerial work of the church, including teaching  
 the Bible.

[8]
 David Hunsicker suggests that Willow Creek Community Church (KJ = Bill Hybels) "has exploded through an 

 effective use of small group strategy."
[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PARA CHURCH:  
 http://www.ne.se/parakyrklig-r%C3%B6relse  - parakyrklig rörelse  =  pa´rakyrklig rörelse, parakyrka, organisation för 
 spridning av kristen tro och verksamhet utan avsikt att bilda traditionella församlingar.  
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parachurch_organizations - List of parachurch organizations  
        Lista över parakyrko-organisationer 
 http://dictionary.sensagent.com/parachurch/en-en/ - Parachurch organization 
 Parachurch organizations are Christian faith-based organizations which work outside of and across denominations to engage in 
 social welfare and evangelism, usually independent of church oversight. These bodies can be businesses, non-profit 
 corporations, or private associations. Most parachurch organizations, at least those which are normally called parachurch, are 
 Protestant and Evangelical. Some of these organizations cater to a defined spectrum among evangelical beliefs, but most are 
 self-consciously interdenominational and many are ecumenical. 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Elvor Ohlin om G12:   http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS25-11-11b.html - Del 2 Enhetens vänner - en ohelig allians? 
  ”Kan det sägas tydligare? Katolsk nattvard förutsätter enheten, vilket i sin tur förutsätter erkännandet av 
 påven och Rom-kyrkans hierarki och ämbetssyn. Samma maktstrukturer kommer via Kyrkotillväxtrörelsen 
 med Rick Warren och Bill Hybels, G12 och C Peter Wagners Ap.-reformation.  
 Hur många församlingar har  bevarat sig från allt detta och är bibliska idag?” 

 

 Bibelfokus om G12: 
 http://bibelfokus.se/g12  - Vad är Cesar Castellanos G12-metod?  
 Läs hela artikeln – detta är skrivet av en som själv varit med! 

                 Cellgruppen är en form av kyrkoorganisation som används i vissa Kristna kyrkor. Cellgrupper är i allmänhet avsedda att   
                 undervisa Bibeln och personifiera kristen gemenskap. De används alltid i cell kyrkor, men förekommer också i 
                 parachurch (parakyrka) organisationer och andra interdenominational (interkonfessionella/samkyrklig) miljöer, där de   
                 vanligen refereras som Bibelstudiegrupper. De är kända av en mängd andra namn, inklusive tillväxt grupper, anknytnings-   
                 grupper, omsorgsgrupper, levandegrupper, gemenskapsgrupper, smågrupper och hemgrupper.  
                 David Hunsicker antyder att "cell" grupp konceptet i kyrkostruktur "blir framträdande i nästan varje samfund i Amerikanska          
                 Protestantismen." 

[1]
 

                 Cellgrupp skiljer sig från hus kyrka i det att gruppen är en del av en generell kyrkoförsamling, medan huskyrkan är   
                 en fristående församling. 
                 --- 
                 Användningen av små Bibelstudiegrupper är relaterat, men inte uteslutande förknippat med, de stora kyrkorna som ibland   
                 kallas megakyrkor. I dessa församlingar, utför smågrupper mycket av ministerarbetet i kyrkan, bland annat undervisning i 
                 Bibeln. 

[8]  
David Hunsicker antyder att Willow Creek Community Church (KJ = Bill Hybels) "har exploderat  genom effektiv  

                 användning av smågrupp strategi." 
[1]

 

 

                 Parakyrka organisation 
                 Parakyrka organisationer är kristna trobaserade organisationer som arbetar utanför och rakt över samfunden för att  
                 engagera sig i socialomsorg och evangelisation, vanligen oberoende av kyrkotillsyn. Dessa organ kan vara företag, ideella/icke  
                 vinstdrivande företag, eller privata föreningar. De flesta parakyrka organisationer, åtminstone de som normalt kallas parakyrka 
                 är Protestanter och Evangelikaler. Några av dessa organisationer tillgodoser ett definierat spektrum bland evangelisk tro,  
                 men de flesta är självmedvetet interdenominational (interkonfessionella/samkyrklig) och många är ekumeniska. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cellgrupp
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_church
http://en.wikipedia.org/wiki/Parachurch_organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Interdenominationalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_group#cite_note-Hunsicker192-0
http://en.wikipedia.org/wiki/House_church
http://en.wikipedia.org/wiki/Megachurch
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_group#cite_note-7
http://en.wikipedia.org/wiki/Willow_Creek_Community_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_group#cite_note-Hunsicker192-0
http://www.ne.se/parakyrklig-r%C3%B6relse
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parachurch_organizations
http://dictionary.sensagent.com/parachurch/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Christian_denominations/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Social_welfare/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Evangelism/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Business/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Non-profit/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Voluntary_association/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Protestantism/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Evangelicalism/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Interdenominational/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Ecumenical/en-en/
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS25-11-11b.html
http://bibelfokus.se/g12
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_church
http://en.wikipedia.org/wiki/Parachurch_organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Interdenominationalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_group#cite_note-Hunsicker192-0
http://en.wikipedia.org/wiki/House_church
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_group#cite_note-7
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_group#cite_note-Hunsicker192-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Interdenominationalism


Bilaga # 5  Pelare 6(7) - Familjen - Världen Idag_21 dec 2011 

 Familjen – en ovärderlig övningsplats 
 Att familjen är under attack är ingen överdrift. Äktenskapet nedvärderas, föräldraskapet urholkas och mammor och 
 pappor lämnar över mer och mer ansvar till institutioner och kyrkan för barnens uppväxt. Men familjen borde vara en 
 trygg och kärleksfylld hamn för livets alla situationer, menar Per Ewert. AMEN!   
 --- 
 Familjens roll behöver därför återerövras , och enskilda familjer byggas av ett bibliskt tänkande som kan forma det 
 framtida samhällets stöttepelare. 
 Under 2000-talet har individualismen drivits till sin yttersta spets. Var och en ska ges total frihet att själv utforma sitt liv. 
 Varje form av begränsning är av ondo och måste brytas ner. Inget illustrerar nog detta tydligare än den ”gravide mannen” 
 som besökte sommarens Pridefestival. ... Om någon känner för att ha två kön samtidigt måste självfallet skattebetalarnas 
 pengar användas till att möjliggöra detta.  
 --- 
 Något har gått allvarligt snett i det sekulariserade Sverige. AMEN!  Man har slitit sig fri från religionens band, men i 
 stället fastnat i något långt allvarligare. De vuxna må tro att de faktiskt kan vinna något på att bryta upp från sina 
 familjer. Men någon måste betala priset. De brukar bli barnen. Statistiken är entydig: ju fler splittrade familjer, desto 
 större brottslighet, desto allvarligare sociala problem för barn och ungdom. 
 --- 
 Att enbart sätta skylten ”kristen” på familjens dörr räcker dock inte långt i individualismens och gränslöshetens tidevarv. 
 Hemmet behöver kontinuerligt byggas av trofast kärlek mellan makar och varma kristna värden som kan hjälpa barn och 
 ungdomar till mognad och kloka livsval. 
 Då kan familjen bli en ovärderlig övningsplats där en uppväxande generation får hjälp att erövra de goda förmågor som 
 vårt samhälle så väl behöver.  Är jag den enda som inte förstår vilka ”goda förmågor” han menar? Så vitt jag kan se 
 framgår det ingenstans vilka de goda förmågorna är. Jag tycker att det är en massa "papegojsnack", som Elvor brukar 
 skriva! Skribenten använder utnötta fraser som egentligen inte säger någonting... Men visst ska vi värna om familjen! 
 Många föräldrar tycks sorgligt nog ha tappat tron på sin egen förmåga, och överlåter i stället denna uppgift till kyrkans 
 barn- och ungdomsledare. 
 Undersökningar från Willow Creek visar dock att en aldrig så god ungdomspastor inte kommer i närheten av föräldrarnas 
 roll. Först i listan över vem som betytt mest för barns och ungdomars andliga utveckling kommer: mamma.  
 En bit därefter:  pappa. 
 Ingen annan kommer i närheten av föräldrarnas betydelse i att leda sina barn och ungdomar på den väg de ska vandra. 
 AMEN! Men det säger sig självt – det behöver man väl inte hämta hem undersökning från Willow Creek, USA, för att 
 skriva en artikel om?!  Willow Creek som just håller på med söndagsskoleläroplan för att ”indoktrinera” de små barnen 
 som kommer till kyrkan... vars läroplan och ”cellgruppskoncept” finns i olika församlingar runt om i Sverige... 
 
 VARFÖR INTE – I EN SÅDAN HÄR ARTIKEL – UPPMANA POLITIKERNA ATT GE FÖRÄLDRARNA FÖRTROENDE TILL 
 HEMSKOLNING OM SÅ ÖNSKAS!!!  ELLER ATT UPPMUNTRA FÖRÄLDRARNA TILL HEMSKOLNING... 
 

Bilaga # 6  Pelarprofilen - Familjen - Världen Idag_mån 9 jan, 2012  

 ”Du kan vinna hela världen, men förlora din familj”  
 Tillsammans med två andra par startade de då upp ett bönenätverk som skulle fokusera på Sveriges alla familjer.  
 I dag ingår 8 000 familjer i det närverket och bönen har också lett till handling.  
 --- 
 Och även om fokus inte ligger på att hjälpa enbart kristna så kommer de självklart i  kontakt också med många troende. 
 Och där kan ibland, kanske lite oväntat, problemet vara kyrkan . Inte kyrkan som sådan, men hur man prioriterar. Lasse 
 Nylén förklarar. 
  – Det ligger något väldigt vackert i att ställa upp för människor runt omkring som vi lärt oss som kristna, och det är 
 jättebra att agna tid åt kyrkan, men till och med det kan bli en fälla. Andra är viktiga, kyrkan är viktig, men det är familjen 
 också. Jag brukar säga att du kan vinna hela världen, men förlora din familj. 
 Alla dessa ”nätverk”... 
 

Bilaga # 7  Pelare 7(7) - Affärsvärlden - Världen Idag_4 jan 2012  

 ”En god tjänare – men dålig herre” 
 Media fylls med jämna mellanrum av nya ekonomiska skandaler. Inget verkar helt kunna bota människans förmåga att 
 sko sig på ett omoraliskt sätt. En kristen är likväl inte kallad att vända ryggen åt affärsvärlden och dess frestelser. Vi bör 
 tvärtom öva ett moraliskt företagande och skapa resurser som välsignar och bygger Guds rike.   
 Men det gäller naturligtvis endast de som är kallade till att arbeta inom affärsvärlden! 



 Affärsvärlden är kanske den pelare som är mest riskabel för vår själ. Jesus varnar för hur svårt den rike har att komma in i 
 himmelriket. Mammon är en stark frestelse för både fattig och rik. Samtidigt får inte detta skrämma oss att överlämna 
 företagandets område åt krafter som inte vill kännas vid vare sig Skapare eller moral. Bibeln slår flera gånger fast vikten 
 av ärlighet i affärsuppgörelser, men beskriver också företagandet utifrån människans förvaltarskapsuppdrag. 
 --- 
 Teologen Michael Novak har illustrerat samhället som en pall med tre ben: politisk frihet, ekonomisk frihet och moraliskt 
 ansvar. 
 Om något ben kapas kollapsar pallen, och därmed samhället. Denna bild kan även få sammanfatta hela vår 
 artikelserie. Varje samhälle byggs på de sju grundpelare som vi nu under några månader har fördjupat oss i. 
 Varje pelare kan fyllas med ett sekulärt innehåll,... 
 Men de kan också fyllas med en biblisk grundsyn där människan inte bara finns till för sig själv. Istället är hon kallad att 
 göra gott, att älska sin nästa som sig själv och att förvalta jorden väl – inte bara för dagens medmänniskor, utan även för 
 morgondagens.  

 KJ = Vem mer håller på med ”pall med tre ben”? Om inte den ökände Rick Warren och hans Fredsplan! 
  http://en.wikipedia.org/wiki/P.E.A.C.E._Plan   
   http://www.vaknasverige.se/2011/03/20/en-specialrapport-av-lighthouse-trails-research-och-roger-oakland/ - Warren och Blair talade om 
  Warrens PEACE plan (FREDS-plan) och hans ”Three Legged Stool Plan” (”trebenta pall-plan”) 

  Artikel värd att läsas – översatt till svenska av Majlis Seppänen! 
 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Novak - Michael Novak 
 Michael Novak (born 9 September 1933) is an American Catholic philosopher, journalist, novelist, and diplomat. 
 Michael Novak (född 9 September 1933) är en Amerikansk Katolsk filosof, journalist, romanförfattare och diplomat. 
 VARFÖR MÅSTE MAN HÄNVISA TILL YTTERLIGARE EN KATOLIK I DENNA ARTIKELSERIE? BRA FRÅGA! 
 Visst är vi kallade att göra gott = goda gärningar/förutberedda gärningar utifrån att vi är frälsta – MEN det största kallet  
 är att förmedla Kristi Evangelium! 
 --- 
 Vi ska fortsätta gå ut på torget och så långt vi förmår bygga ett samhälle präglat med Guds rikes sigill av sanning, 
 ödmjukhet och rättfärdighet. När vi gör det, medverkar vi samtidigt i bönen ”Tillkomme ditt rike.” Då håller vi våra 
 lampor brinnande, ända till den dag brudgummen kommer. 
 ”bygga ett samhälle präglat med Guds rikes sigill av sanning” – BÖRJA DÅ MED ATT TALA OM SANNINGEN VARFÖR 
 DENNA ARTIKELSERIE SKRIVS OCH VART DEN KOMMER IFRÅN!!! (= NAR = NEW APOSTOLIC REFORMATION!) 
 
 Vi håller lamporna brinnande genom att förbli i Honom och stå fasta i Sanningen – inte genom att bygga ett samhälle! 
  ”Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves.  
   Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves. ”     Psalm 127:1 (Folkbibeln) 

 
SLUT Citerat från Världen Idags artikelserie om ”Samhällets Sju Grundpelare”...  
 
TROTS ATT DET VAR ETT BRA TAG SEDAN DESSA ARTIKLAR SKREVS SÅ VILL JAG ÅTER IGEN VARNA FÖR DENNA ARTIKELSERIE SOM 
HAR SPRIDIT ”NAR-STRATEGI” (Ny Apostolisk Reformations-strategi) I VÄRLDEN IDAG!  
 DU SOM HAR LÄST ARTIKELSERIEN – VAR PÅ DIN VAKT!  TILLÅT DIG INTE ATT DRAS IN I NÅGOT SOM ÄR OBIBLISKT! 

 
Men det är inte bara denna artikelserie som ”promotat” 7 Bergen/Pelarna... utan det har funnits åtskilliga 
småartiklar, på baksidan av tidningen Världen Idag, där det verkar som om man febrilt velat framhäva denna lära... 
av just Sverigebönen! 
I förra nyhetsbrevet om 7 Bergen så skrev jag om Carl-Erik Sahlberg från Klara Kyrka – att han är en av huvud- 
personerna som lanserar denna 7 Bergen-strategi och det framkommer ännu klarare utifrån dessa småartiklar... 
 
Nedan kommer fem skannade kopior på dessa ”Sverigebönen artiklar” (ej i datumföljd). 
  För dig som vill se dem bättre, samt läsa ytterligare artiklar; se bifogade bilagor: 
  # 8 Sverigebönen - Välden Idag - slutet Okt-början Nov 2011 
  # 9 Sverigebönen - Världen Idag - början nov 2011 
  # 10 Sverigebönen - Världen Idag - 2ra veckan nov 2011 
  # 11 Sverigebönen - Välden Idag - mitten-slutet Okt 2011 
  # 12  Sverigebönen_Världen Idag 25 nov, 2011 

http://en.wikipedia.org/wiki/P.E.A.C.E._Plan
http://www.vaknasverige.se/2011/03/20/en-specialrapport-av-lighthouse-trails-research-och-roger-oakland/
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Novak


  # 13 Sverigebönen_Världen Idag 2 dec, 2011 
  # 14 Sverigebönen_Världen Idag 9 dec, 2011 
  # 15 Sverigebönen_Världen Idag 16 dec, 2011 
  # 16 Sverigebönen - Världen Idag 23 dec, 2011 
  # 17 Sverigebönen - Världen idag 30 dec, 2011_KLARA KYRKA 
  # 18 Sverigebönen - Världen Idag_4 jan, 2012 - PELARE 7 
  # 19 Sverigebönen_Carl-Erik Sahlberg_Världen Idag_13 jan 2012 
  # 20 Sverigebönen_Världen Idag_20 jan 2012 
  # 21 Sverigebönen_Världen Idag_27 jan, 2012 
 

Bilaga # 19 Sverigebönen_Carl-Erik Sahlberg_Världen Idag_13 jan 2012: 
 ... Jag tänker förstås på att det på nationaldagen bads på över 
 100 platser i vårt land för väckelse och andligt genombrott
 bland oss. Kristna från alla samfund och många länder 
 förenades i en gemensam längtan efter att något nytt och 
något  stort skulle få ske i Sverige. 
 Jag tackar Gud för regionala bönesamlingar. Själv minns jag 
 särskilt septemberlördagen med nätverket 
 "Skaraborgsbönen", som blev till en stark ekumenisk 
 manifestation med utgångspunkt från Sveriges kristna rötter 
  (= RKK!) i Husaby. 
 - - -  
 Böneämnen 11-18 jan 2012 
 1. Bed om minst 200 platser registrerade till Nationaldagsbön
 2012 och att Sveriges 100 största städer blir representerade. 
 2.  Bed om återkommande regionala och lokala böneinitiativ 
 över landet på minst 200 platser. 

                                     CARL-ERIK SAHLBERG 
                                     (= Klara Kyrka) 

  Den s.k. ”Skaraborgsbönen” var ju anledningen till att jag av 
  huvud taget skrev det förra nyhetsbrevet om ”7 Bergen”... 

  Där skrev jag också om Husaby Källa (sid 66  >>  ) – där Olof 

  Skötkonung döptes i den kristendomen som infördes i Sverige 
  i  dess romersk-katolska form...vilket EJ är Biblisk Kristendom!  

  
Bilaga # 12 Sverigebönen_Världen Idag 25 nov, 2011 
Bön för kultur 
- - - 
Hur kan vi då be om en fullständig upprättelse av kulturens alla former i 
i vårt samhälle? 
Först och främst genom att be för de människor som Gud för i vår väg  
som är "kulturarbetare" av olika slag, om att de ska få komma in i Guds  
fulla plan för sina liv.  
Jag hoppas han menar att de ska bli frälsta och födda på nytt! 
Det handlar både om att upptäcka och frigöras i ett rent uttryck för det  
ursprungliga, men också om att återspegla en del av hans    
"mångfaldiga vishet" (Ef. 3:10) och ge äran åt gåvornas givare, istället  
för att ta åt sig människors ära själv.      
- - -  
När vi lägger vår gåva på altaret inför Gud, i omvändelsen från att  
sätta sig själv och gåvan framför Gud själv, så kan våra kulturella och  
konstnärliga gåvor blomstra ännu mer och förmedla hans härlighet  
och kraft till människor i vår omgivning.  
Låt ditt rike komma!  
                  TORBJÖRN ERLIN 
Jag saknar att det inte skrivs något om ”omvändelsen från det världsliga  

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


och det ogudaktiga och från villoläror”... utan bara skriver ”omvändelse från att sätta sig själv och gåvan framför Gud själv”... 
Man kan också fråga sig ”Vart i Bibeln står det att vi ska ha ”bön för kultur”? 
 

Bilaga # 20 Sverigebönen_Världen Idag_20 jan 2012 
 Du är en arbetsplats-ambassadör 
 - - - 
 Du är kyrkan och Guds hand utsträckt varje dag. Du är viktig. 
 Du är en kristen.  
 Bön att proklamera innan arbetet påbörjas: 
  "Min himmelske Fader, när jag stiger in på denna arbetsplats, 
  tar jag din närvaro med mig. Jag talar din frid, din nåd och din 
  perfekta ordning på denna arbetsplats.  
  Jag erkänner din makt över allt som kommer att talas, tänkas 
  och bestämmas, och göras inom dessa väggar. ...” 
  MEN OM DET FINNS OFRÄLSTA ARBETSKAMRATER DÅ??
   VARFÖR INTE BE OM TILLFÄLLEN ATT FÅ VITTNA OM JESUS
  KRISTUS OCH FÖRA DEM TILL FRÄLSNING??? 
 Jag kan inte låta bli att tycka att det trots allt låter som en 
 mycket "självisk bön"... har jag fel?  
 - - - 
 Böneämnen: 
  1. Bed för mod och tro att tala och agera på varje arbetsplats i 
  Sverige denna vecka. 
  "Tala och agera" – är det samma som att vittna och söka vinna 
  någon till frälsning? Jag hoppas han menar det! 
  2. Be för ny passion för Herren och ny glädje i troendes liv och 
  familj. 
  Inget om att vi behöver omvända oss och återvända till Bibeln! 

Bilaga # 21 Sverigebönen_Världen Idag_27 jan, 2012 
 Tack Jesus! 
 - - - 
 ...avslutningsgudstjänsten på den ekumeniska veckan som
 "Församlingar i stockholm" anordnade i S:ta Clara kyrka den  
 22 januari. 
 Där kom de, ledarna för de medverkande församlingarna,  
 12 stycken, och bad tillsammans. Efter en stund omslöts de av 
 bedjare som välsignade dem.  Ett "historiskt" ögonblick!
 En underbar, gudomlig vecka är avslutad med 16 samlingar - 
 varav en bönenatt och en bönepromenad. 
 - - - 
 Kristi kropp i Stockholm är ljuvligt, den doftar gudomligt och 
 den smakar gott! 
 Jag önskar verkligen att vi troende ville ta en "ekumenisk 
 runda" ibland och smaka på varje församling och lära känna 
 varandra. Vi är syskon – vi är Kristi kropp på den ort vi bor! 
 Smaka och se att Gud Är God – är den enda ”smaka på” som vi 
 kan och bör uppmuntra till! Den ekumenik som är idag bejakar 
 RKK som kristna och som syskon...  
 VI KAN INTE SMAKA PÅ KATOLICISM – DET ÄR ETT ANNAT 
 EVENGELIUM OCH EN ANNAN JESUS SOM DE ERBJUDER! 
 
 Tiden är inne att vi på allvar börjar samarbeta så att Herren kan sända den väckelse och det uppvaknande vi så väl 
 behöver i landet. Under veckan bad vi om en "Nådens och bönens ande över vårt land", över samhällets sju pelare, att... 
 - - - 
 Tack Herre Jesus för den ekumeniska veckan i Stockholm. Du gläds när Du ser Din kropp i Stockholm och det är Du själv 
 som ligger bakom detta initiativ. och Du ska ha hela och fulla äran för Ditt verk! 
Eftersom ”ekumenik” är ett katolskt ord som strävar efter enhet med RKK... samt interreligiösa dialoger (med andra ord ”smaka på 



och lära känna andra religioner”) så kan jag frimodigt och med gott samvete säga att:  
DET ÄR DÅ VERKLIGEN INTE ÄR JESUS SOM LIGGER BAKOM DETTA INITIATIV!!  
Gud hatar tillbedjan som blandats ihop med hedendom! 
Böneämnen:  1. Vi ber om frukt från de ekumeniska veckor som anordnats runt om i landet 
Ja, det blir då rakt inte en frukt som leder till Frälsning och befrielse utan det leder till ”Rom” och dess villoläror! 

 
Bilaga #18 Sverigebönen - Världen Idag_4 jan, 2012 - PELARE 7  
 Den sjunde viktiga pelaren att be för:  
 Näringslivet och Sverige 2012 
 - - -  
 Han (Pehr G Gyllenhammar) riktar skarp kritik mot den 
 girighetskultur som han menar har vuxit sig allt starkare inom bank 
 och finans. 
 - - - 
 I Sverige finns många fina företag, låt oss be att man inte frestas att 
 tänka kortsiktigt och med snabba klipp, utan uthålligt med rent mjöl i 
 påsen. Tack Gud för Anders Borgs kristna tro och ledarskap.  
 - - - 
 Böneämnen: 
 1. Bed att Gud reser upp profetröster gällande ekonomi och 
 näringsliv som talar och agerar för landets bästa, så  
 att girighetskulturen stoppas.   NAR-profeter??? 
 2. Be att varje medborgare ser över sina lån och skulder inför 
 ändtiden, att frihet att agera finns i varje hem.  AMEN! 
 3. Be att Sverigebönens lunch-bönemöte den 19 januari klockan  
 12-13, och torsdagar under 2012 i Citykyrkan i huvudstaden, får bli 
 liknande bönemöten med fokus på samhällets sju pelare. 
 

 Det är väl INGEN vid det här laget som ifrågasätter att de 
 verkligen står bakom 7 Bergen/Pelar strategin?! 
  

 Hittade detta om Anders Borg:   
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Borg  
 Borg är bosatt utanför Bie i Katrineholms kommun. Han är gift med 
 Susanna Borg och har tre barn. Han har varit ateist stora delar av 
 livet men identifierar sig i dag som troende kristen. 

[3] 

 
 http://www.varldenidag.se/a11-reportage/2011/07/06/Tron-ministerns-trygga-borg/   

 - - -  Han tror att man måste ta sig förbi föreställningen om att tron är en naturvetenskap. 
 – Tron är en förhoppning om att det existerar en skillnad mellan rätt och fel, och att Jesus är den Gud som vi tror på som 
 representerar det goda, sa han. 
 - - - 
 Du fick nyss en bok av domkyrkan med titeln ”Be”. Hur ser du på bön? 
 – Jag kan förstå att man i olika lägen i livet kan känna ett behov av att be. Bön är ofta i svåra stunder något som kan 
 ge trygghet åt människor. 
  Ber du själv? 

 – Det händer då och då.   ???!!! 

Som en pånyttfödd kristen, är väl bön en daglig kommunicering med vår Frälsare och Herre – som ÄR Skaparen!?! 
 
Det i alla fall uppenbart att det finns ”makter” – kristna ledare – som verkligen tar detta med ”7 Bergen/Pelarna” på 
fullaste allvar och som går inför att sprida det vidare... 
Intressant att de även här undviker att nämna vart denna ”7 pelare strategin” kommer ifrån och att de inte nämner 
något om ”NAR”s  agenda...  ÅTER IGEN; IGNORANT ELLER MED AVISKT? DET FÅR VARJE LÄSARE SJÄLV AVGÖRA... 
 

Ännu en varning: Ta inte del i Sverigebönen och deras bönemöten – oavsett vart de hålls i Sverige! 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Borg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Borg#cite_note-2
http://www.varldenidag.se/a11-reportage/2011/07/06/Tron-ministerns-trygga-borg/


http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0092  -  Nyhetsbrev från Carl-Erik Sahlberg  -  2012-02-18 
 Brev från Carl-Erik Sahlberg 20 februari 2012 
 En av visionerna för det här året vad gäller Sverigebönen att på nationaldagen skall vi ekumeniskt och med invandrarkyrkorna aktivt     
 med be för vårt land i Sveriges 100 största städer. Det som sker i de stora städerna har säkert betydelse för det som sker i mindre 
 städer, samhällen och byar. Nyligen har jag fått rapporter om daglig bön i pingstkyrkorna i Jönköping och Värnamo.  
 

 Även om visionen att i år nå de 100 största städerna, så glömmer vi dock inte bort de mindre sammanhangen och jag värms i djupet av 
 mitt hjärta när jag hör om sådana uthålliga böneinitiativ. Ett mail kom till mig från småländska höglandet, där man skriver, att "vi är 
 inte många som samlas, men särskilt på sista tiden har vi sett hur människor kommer också från andra församlingar för att vara med 
 och be för vårt land. 2011 var vi för första gången med i Sverigebönen 6/6 och hade en mycket god bönedag".  
 

 Från Edsbyn berättas om god uppslutning kl. 9, 12 och 19 varje dag under den ekumeniska böneveckan, där man bl.a. fokuserade på 
 de sju samhällspelarna. En jämtlänning som undertecknad gläder det mig kanske särskilt att man i östersundsområdet samlas 
 regelbundet för att be för Jämtland-Härjedalen men för hela Norrlands inland, som verkligen känner av utflyttning och små 
 församlingar.  
 

 Man har ordnat bönekonferenser och man har gjort resor till Gäddede, Alanäs, Dorotea, Vilhelmina, Åsele och Junsele för att stötta 
 bedjare där i bönen för sin ort. "Vi ber för att vi tror och vet att Gud kan göra skillnad och ska äras för det", säger någon i den bedjande 
 jämtlandsgruppen.  
 

 Det är gott att samlas i stora bönemanifestationer, som samlar hundratals, kanske tusentals bedjare. Det är stort att få samlas i 
 Sveriges 100 största städer för att be. Men visst känner man starkt också för dem, som i mindre sammanhang troget och träget ber för 
 sitt närområde. "Gud kan göra skillnad och ska äras för det" – i storstaden, samhället och byn.  
 

 Carl-Erik Sahlberg  
 Direktor – S:ta Clara kyrka 

 
http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0091 - Att det var så roligt att be tillsammans!   2012-01-31 

 Detta var en spontan reaktion från många som var med i den ekumeniska böneveckan 16-22/1 2012.  
 Morgon-lunch-kvällssamlingar drog många deltagare till de 12 kyrkor som var med och arrangerade 16 möten samt bönevandring och 
 bönenatt. Bönerna som steg upp till Gud avsåg ”En bönens och nådens ande över vårt land", över samhällets sju pelare och att vi ska 
 ”älska varandra så att världen kan se Jesus Kristus uppenbarad” !  
 Under bönenatten fylldes Filadelfia-lokalen Källan till sista plats. ”Inte visste vi att det var så många som tyckte om att be,” hördes 
 någon säga. 
 Festavslutningen i S:t Clara kyrka besöktes av 175 personer. Ledarna för alla deltagande kyrkor samlades för att be för varandra och 
 välsignades av bedjare från alla håll. Ett mäktigt ögonblick.  
 Vi tackar Jesus för att denna böne-eld kommer att spridas över hela vårt land och att syskon i tron kommer att samarbeta över alla 

 samfundsgränser för att möjliggöra för Herren att sända den väckelse som Sverige behöver!   Nej tack – inte denna sorts 
 ”eld” med falsk enhet och blandning av villoläror! 
 

http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0087  - Lunchbönemöten 2012  2012-01-19 

 Bönemöten i Stockholm varje torsdag 12.00-13.15 i Mahognysalen, Citykyrkan, 2 tr 
 Läs om dessa möten med förbön för Sverige och Huvudstaden och hur du kan bjuda in till dem i bifogad pdf-fil som öppnas genom att 
 klicka här.  Om denna pdf-fil försvinner; se bifogad bilaga # 22  

 
http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0090 - Starkaste ekumeniska böneinitiativet på länge      2012-01-13 

Två dagar innan Sveriges kristna råds- och Bibelsällskapets bönevecka den 18-25 januari, börjar en bönevecka i Stockholm.  
- Vi ville börja så tidigt som möjligt på det nya året, säger Birgitta Högman Svensson, böneledare i S:ta Clara kyrka.  
Se artikel i Dagen här    (http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=293530) 

 Hela programmet- 16-22 jan >> klicka här  (http://www.klarakyrka.se/index.php/boen/boen-foer-stockholm.html)  

 Adresser till medverkande: S:ta Eugenia katolska kyrka, Kungsträdgården Kungsträdgårdsgatan 12    = RKK! 

   Gustaf Vasa kyrka, kyrkan vid Odenplan   
   Frälsningsarmén Kungsholmen, S:t Göransg 61 
   Citykyrkan, Adolf Fredriks kyrkog 10 
   Immanuelskyrkan, Kungstensg 17 
   Filadelfiakyrkan, S:t Eriksplan Rörstrandsgatan 5 

   S:ta Clara kyrka, kyrkan vid Centralen    = SAHLBERGS FÖRSAMLING! 

   Engelbrektskyrkan,Östermalmsg 20B   
   Korskyrkan,Birger Jarlsg 66   
   Elimkyrkan, Styrmansg 29 
   Södermalmskyrkan, Götgatan 87 
   Sthlms bönehus, Roseniusk:ans källarvåning, Smala gränd 

   Kollekter tas upp till Svenska Bibelsällskapets arbete.    =  SPRIDNING AV BIBEL 2000! 
   Arrangör: Församlingar i Stockholm 

http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0092
http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0091
http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0087
http://www.sverigebonen.se/download.do?ug=Administrator&f=Inbjudan_city%5B1%5D.pdf
http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0090
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=293530
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=293530
http://www.klarakyrka.se/index.php/boen/boen-foer-stockholm.html
http://www.klarakyrka.se/index.php/boen/boen-foer-stockholm.html


http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0084  -  Bönetåget – Förbönsresor   2011-11-06 

 BÖNETÅGET - Ett bönenätverk i Sverige som har som mål att kontinuerligt genomföra förbönsresor genom vårt land. 
 Följande fyra böneämnen står i fokus för bön: 
  1) Vi ber om en ny och genomgripande folkväckelse i vårt land - Vi ber om Sveriges återevangelisering. 
  2) Vi ber för den sociala situationen och den andliga nöden i vårt land. 
  3) Vi ber för barn och ungdomar i vårt land. 
  4) Vi ber för den lokala församlingen - Det är genom den lokala församlingen som nya människor ska komma  
       till tro i vårt land och få uppleva evangeliets förvandlande kraft. 
 
 BÖNETÅGETS HEMSIDA ÄR: www.bonetaget.se 

Återevangeliseras tilll vad???? Till katolicism???  Man kan ju undra när de har ekumenik med RKK!!! 
VAD MAN VERKLIGEN BORDE BE OM ÄR ATT SVERIGES KRISTENHET SKULLE ”OMVÄNDA SIG”! 
 
http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0082 - Nationellt böneupprop 2011 – 2012      2011-07-15 

 Vi uppmuntrar till bön inom 7 samhällsområden - klicka här för att ladda ner böneguide på Powerpoint Näringsliv/affärsvärlden 
 Media 
 Politik, riksdag och överhet 
 Utbildning och skola 
 Familjen   Hade med detta i förra nyhetsbrevet – men det tål att upprepas! 
 Religion och kyrka 
 Kultur och konst 
  Bön:  
  Vi ber om ett andligt ledarskap som tar ansvar för sin ort.  
  Ge mod och kraft till ditt folk Herre att be och arbeta för skörden.  
  Vi ber att korset ska bli synligt och verksamt på varje samhällsområde.     (= de 7 Pelarna/Bergen!) 
  I Jesu Namn. Amen. 

http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0070  - Sverigebönens bilaga     2011-05-19 

Här kan du ladda ner Sverigebönens bilaga till Världen Idag 
Hade även med detta i förra nyhetsbrevet – se bilaga # 23  (ifall det skulle försvinna!) 

 http://sv-se.facebook.com/pages/Sverigeb%C3%B6nens-inofficella-grupp/366672040668  -  Sverigebönens inofficiella grupp 

 Som uppmuntran lägger jag in detta från förra nationaldagen. Bed för Sverige! 
 
 KOLLA:  http://www.youtube.com/watch?v=1Suk3N5H8bs - Sverigebönen i S:ta Clara kyrka 6 juni 2011  
                                     Sverigebönen och festtåg till Skansen 
 Lyssna till bönen som de ber unisont...   
 Detta är en ”dikterad” bön – som någon/några bestämt och det är ej Guds Helige Ande som leder var och en... 
 ALLT som de ber är naturligtvis inte fel!  
 
 Jodå – på denna YouTube både vi ser och hör att även Daniel Viklund medverkar!!! 
 
               
                
                 Här ser vi det på bild! 
 
 Sverigebönen i S:ta Clara kyrka 6 juni 2011  
  kl 15.00. Samma bön beds vid denna tidpunkt  
 på många olika platser i Sverige 
      
   
                Daniel Viklund! 
 
  

http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0084
http://www.bonetaget.se/
http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0082
http://www.sverigebonen.se/viewNavMenu.do?menuID=15
http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0070
http://www.sverigebonen.se/download.do?ug=Administrator&f=Sverigebonen%5B1%5D.pdf
http://sv-se.facebook.com/pages/Sverigeb%C3%B6nens-inofficella-grupp/366672040668
http://www.youtube.com/watch?v=1Suk3N5H8bs


 Det är något som hänt vårt kära fosterland,  
 vi tänker be för Sverige be med oss! 
  
 SER NI DE KATOLSKA ”KVARLEVORNA” PÅ BILDEN??? 
                 INTE UNDRA PÅ ATT DET ÄR SÅ LÄTT ATT BEJAKA RKK! 
 MAN HAR ALDRIG HELT TAGIT AVSTÅND FRÅN RKK’s  
 IKONER/AVGUDABILDER OCH VISSA RITER... 
  
 NÅGOT HAR VERKLIGEN HÄNT VÅRT KÄRA FOSTERLAND! 
 
 
 
    
   Värt att jämföra ”solstrålarna” på ovan bild med bilden till vänster...  
    som är från en Katolsk kyrka... ”solstrålar” här också! 
 
   Denna bild är från Roger Oaklands Nyhetsbrev  
   ”News In Review” -  Vol 7, Issue 8, February 20, 2012- February 26, 2012 
   Artikel:  Catholic Church only exists to unite God and man, Pope teaches    
                  Påven lär att Katolska kyrkan existerar endast för att förena Gud och människa 
                    http://www.understandthetimes.org/newsinreview/newsinreview259.shtml  
 
 

 
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Klara_kyrka - Klara Kyrka byggdes ursprungligen som ett kloster 
 
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Klara_kloster - Sankta Klara kloster var ett medeltida svenskt katolskt nunnekloster  
 inom Sankta Klaras orden som låg där S:ta Klara kyrka i Stockholm idag ligger. Det var verksamt från 1289 till 1527.  
 Det var ett av Stockholms tre kloster före reformationen, och det enda nunneklostret. 

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

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

 
För att läsa hela artikeln, se bifogad bilaga #24 
 

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

http://www.understandthetimes.org/newsinreview/newsinreview259.shtml
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klara_kyrka
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klara_kloster
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankta_Klaras_orden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klara_kyrka


Angående Tidebön:  
 http://retreater.se/ordlista/tidebon-tidegard - Tidebön eller tidegärd är dagliga böner ur Psaltaren tillsammans med de 

 nytestamentliga lovsångerna av Sakarias, Maria och Symeon. Traditionen att bedja skrivna böner kommer från judarna. Jesus och 
 apostlarna bad bönerna från Psaltaren och traditionen har sedan dess alltid funnits i kyrkan.  
 Tidebönen blir allt populärare även i frikyrkor.  
 Många finner i tidebönen en stor hjälp till regelbundenhet och breddning i sitt böneliv.   
 I de flesta kristna retreater utgör tidebönen en central del och skapar en struktur i vilan. 
 
   Vanliga tideböner är: 
   Laudes – morgonbön 
   Ad sextam – bön under dagen 
   Vesper – aftonbön 
   Completorium – bön vid dagens slut 
 
  En tidebön innehåller Invokation (åkallan), Hymn, Psalm, Bibelläsning, Lovsång, Förbön och Välsignelsen. 

 
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tideg%C3%A4rd - Tidegärd (tideböner) är bönestunder för dagens olika tider.  
 Judendomen har som tradition att böner läses vid vissa tidpunkter under dagen.  
 Denna tradition med speciella bönetider fördes vidare till kristendomen och islam.  
 Korbön kallas tidegärd, då den förrättas gemensamt i koret, till exempel i ett kloster. 

 
 http://www.vadstenaochdalsforsamlingar.se/?pg=577452643&c=346&PHPSESSID=76ff3d5a51b6672075913ab029cbf17c  - Tidebön och mässa 

 Välkommen att delta i Klosterkyrkans gudstjänstliv! 
  Veckans bönegudstjänster har olika karaktär: 
 Tidebön: Vi använder Pilgrimens tidegärd med rötter i Bibeln och ur-kyrkans bönetradition. Tidegärden har under lång tid varit en 
 stomme för bön i enskilda människors liv och i församlingar, men främst i klostren kring där det dagliga livet haft ett ordnat inslag av 
 tidebön. Orden i tidegärden är både nya och gamla, hämtade från den gemensamma böneskatten i kyrkans stora, världsvida och 
 eviga familj. Det finns också stort utrymme för egna ord, för meditation och tystnad. mån-lör 9, 12, 15 (lör pilgrimscentrums kapell) 
  På fredagen bärs ikonkorset mellan böneplatserna för att påminna om Kristi kors. 

 
Här står det att tidegärden är hämtade från kyrkans stora, världsvida eviga familj – observera att det INTE står att 
det hämtats från Bibeln!  
   
 
För mer information om kontemplativ bön:   
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS%204-9-10.html - Profetiskt: Ohlins funderingar 4/9 -10 

Utdrag:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://retreater.se/ordlista/tidebon-tidegard
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tideg%C3%A4rd
http://www.vadstenaochdalsforsamlingar.se/?pg=577452643&c=346&PHPSESSID=76ff3d5a51b6672075913ab029cbf17c
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS%204-9-10.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samt: 
http://www.understandthetimes.org/commentary/c33.shtml  - Contemplative Prayer Or Terror? Commentary by Roger Oakland (Engelska!) 

Vänner, vet ni vad Romersk Katolicism också innebär? Avguderi av dödskallar och skelett! 
 
Andreas Frost har avslöjande bilder om RKK på sin hemsida: http://www.enhetochekumenik.se/  
Enhet och Ekumenik – En blogg om den stora skökan, den falska enheten, interfaith och världsfred 
 
 Under fliken ”Talande Bilder” http://www.enhetochekumenik.se/?page_id=11 finns det ”obehaglig Sanning” 
 som är i högsta grad viktigt att känna till! 
 Här är en av dem: http://www.enhetochekumenik.se/?post_type=portfolio&p=112 - Kapell med tusentals skelett i Rom 
 
           Du som vågar – se på alla bilderna – det är verkligen ”obehagligt”,  
           men en ”ögonöppnare” om vad RKK sysslar med! 
 
VISST KAN MAN FRÅGA SIG;  
  ”VAD HAR EVANGELISKT PÅNYTTFÖDDA TROENDE MED DETTA ATT GÖRA?” 
 
VISST KAN MAN FRÅGA ULF EKMAN, HANS WEICHBRODT, PETER HALLDORF, PELLE HÖRNMARK MED FLERA  
  ”VARFÖR VI SKALL ’DRAS TILL DÖDEN’/ ’HÅLLA PÅ MED DÖDEN’, 
   NÄR JESUS KOM FÖR ATT GE OSS LIV OCH LIV I ÖVERFLÖD”?!!! 
 
Göran Skytte skrev förra året på uppropet ”Sverigebönen”... och leder på så vis andra in i detta också... 
Läs denna artikel från Dagen: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=264149  
Eller se bifogad bilaga #25 – ifall det försvinner! Ja, Skytte har skrivit många krönikor i Dagen... 

http://www.understandthetimes.org/commentary/c33.shtml
http://www.enhetochekumenik.se/
http://www.enhetochekumenik.se/?page_id=11
http://www.enhetochekumenik.se/?post_type=portfolio&p=112
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=264149


 I mina ögon är detta ett ”avslöjande”... som visar vart de står i vissa frågor... 

  

Och FGBMFI – Full Gospel Business Men's Fellowship International – promotar Sverigebönen: 
http://www.fgbmfi.se/viewText.do?textID=0001   

Nationaldagen 6 juni 
Bön för Sverige 

 

Och på denna länk http://www.fgbmfi.se/viewNavMenu.do?menuID=25 (man får skrolla nästan längst ner!) kan man se nedan  
annonsering om Sverigebönen:    
    Välkommen med i Sverigebönen 
     på 
                    nationaldagen 
                       6 juni 2008 
                  kl 15.00 – 16.00 
      Gustav Adolfs torg Göteborg 
                 kl 14.00 – 16.00 
                  S:ta Klara kyrka Stockholm 

_________________________________________________________________________ 
 

 Full Gospel kommer att delta i lördagens paneldebatt under konferensen nedan. 
   Uppdrag Sverige 30 maj – 1 juni 2008   www.uppdragsverige.nu 
  Med stor glädje inbjuder vi till en väckelse och inspirationshelg i Pingstkyrkan Eskilstuna. 
 30 maj – 1 juni blir det väckelsemöten, bibelstudier, seminarier och en intressant paneldebatt omkring frågor som rör evangelisation 
 och väckelse i Sverige. Ett antal evangelister sångare musiker kommer att medverka och det nystartade nätverket ”Uppdrag Sverige” 
 står som arrangör tillsammans med Pingstförsamlingen i Eskilstuna. 
 På kvällarna blir det väckelsemöten och under lördagen arrangeras ett rikt och brett program.   (= ännu ett Nätverk...) 
 
 Konferensen startar med ett väckelsemöte på fredagskvällen. 
 Rigmor Holst (”inspiratör & uppmuntrare” på Sisters/Junias kvinnokonferenser) och Ingemar Helmner (= Sverigebönen)  
 predikar och det blir sång av olika evangelister. 
 Lördag förmiddag arrangeras en storsamling under temat; ”Vilket Sverige vill vi ha?     
 
 Marie Arnfjell (= bl.a. tidningen Junia & Sisters kvinnokonferenser!) och Tomas Ekman leder samlingen och utmanar publiken 
 med djärva idéer (varför inte ”kristna förslag”?) om hur vi kan förändra vårt land. Det blir vittnesbörd av personer som upplevt  
 Guds tilltal. Intressanta nyckelpersoner intervjuas och människor med personliga erfarenheter av evangelisation kommer till tals.  
 
 Senare under dagen blir det en paneldebatt under ledning av Hans-Göran Björk. Kvällen börjar med ett bibelstudium och avslutas  
 med ett väckelsemöte då Owe Lindeskär och Joakim Davidsson medverkar tillsammans med evangelister som spelar och sjunger. 
 
 I söndagens förmiddagsmöte talar riksevangelisten Carl-Olof Hultby (= Enhetens Vänner!) och konferensen avslutas på efter- 
 middagen med ett finalmöte då flera evangelister och sångare medverkar. 
 Konferensen är öppen och vi inbjuder allt Guds folk till en viktig konferens med fokus på ett förvandlat Sverige. 
 I konferensen medverkar: 
 Rigmor Holst, Owe Lindeskär, Daniel Wiklund, Lennart Åsberg, Carl-Olof Hultby, Roger och Marie Arnfjell,  
 Tomas Ekman, Joakim Davidsson, Ingemar Helmner, Börje Svensson  m.fl 

 Skrev om Owe Lindeskär och Daniel Viklund & Carl-Erik Sahlberg i förra nyhetsbrevet se sidorna 70-81 här:  >>   
 Preliminära tider   Fredag                Lördag     Söndag 
  19.00 Väckelsemöte                  10.00  "Vilket Sverige vill vi ha?"   11.00 Gudstjänst 
                                 14.00  Panelsamtal. Samtalsledare Thomas Ekman och Marie Arnfjell 15.00 avslutningsmöte 
                                                                 16.00  Bibelstudium     
                                                                 18.00 Väckelsemöte, Gerd Ebegård     

Vare sig Full Gospel är med i ”NAR” eller inte – så sprids NARs agenda då ”NARianer” medverkar!!! 
På Full Gospels hemsida, under ”länkar” http://www.fgbmfi.se/viewNavMenu.do?menuID=19, kan man se att de bl.a. länkar till: 

 Jesusmanifestationen 

 Sverigebönen                   

       

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

Vill även här varna för Jesusmanifestationen – den är i allra högsta grad ”ekumenisk”... Där bejakar man 
Romersk Katolska Kyrkan som om de vore syskon i Herren – TROTS att det är uppenbart att de har ett ANNAT 
EVANGELIUM och EN ANNAN JESUS!!  Detta är en ”Charta Oecumenica frukt”... och är EJ Biblisk enhet! 

http://www.fgbmfi.se/viewText.do?textID=0001
http://www.sverigebonen.se/
http://www.sverigebonen.se/
http://www.sverigebonen.se/
http://www.fgbmfi.se/viewNavMenu.do?menuID=25
http://www.uppdragsverige.nu/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/Nyhetsbrevet_Marknadsrorelsen_NAR.pdf
http://www.fgbmfi.se/viewNavMenu.do?menuID=19
http://www.jesusmanifestationen.se/
http://www.sverigebonen.se/


Världen Idag har även ”promotat/marknadsfört” de 7 Bergen i andra artiklar: 
 
Se bilaga # 26 Filmens Värld_Världen Idag_27 jan, 2012_7 Bergen = Pelare 3 – Media   
 
Det kristna arvet i filmens värld 
Kristendomen har redan från start spelat en stor roll för filmhistorien.  
En av de första filmer som gjordes var en film om passionsberättelsen och 
otaliga är de filmer som beskrivit Jesu liv och läror. 
Men det kristna arvet spelar stor roll även i filmer som inte har ett uttalat 
kristet budskap. Filmer där helt vanliga människor fattar livsavgörande beslut 
inte enbart utifrån sin tro – utan även när de inte är medvetna om det. 
 
Ett av de bästa exemplen på filmer som, utan att göra anspråk på att vara 
just kristna, ändå speglar ett kristet synsätt är den amerikanska filmen Juno 
från 2007. Den handlar om Juno som av misstag blir gravid. Både hon och 
pojkvännen är tonåringar alla försöker, från föräldrarna till skolans kurator, 
övertala Juno att göra abort.  
Hon vägrar. Inte för att hon är uttalat kristen utan för att hon känner att det 
är ett liv som växer inom henne. Det tar man inte bara bort, resonerar hon, 
och bestämmer sig för att föda barnet och adoptera det. 
Filmen är inte på något sätt sockersöt utan visar hur budskapet om livets 
okränkbara värde får Juno att göra en kristen handling, nästan utan att ara 
medveten om det. 
..... - trots att hon gör ett val som stämmer överens med den kristna synen på 
abort i stället för den sekulära. 
Det finns väl många som inte är kristna som ser värde i livet? 
Att tjejen valde att inte göra abort var ju fantastiskt! 
Men om denna film hade haft ”kristna motiv” för att försöka förmedla en 
”kristen moral”(?) så hade väl inte flickan ”råkat bli gravid”? Det vet vi väl alla 
att Bibeln talar om att man ska vänta tills man blir man & hustru!  
Att föda barnet och adoptera bort det är väl inte det bästa alternativet om det ska vara ”kristen handling”?  
Då hade de väl gift sig och tillsammans valt att behålla barnet och göra det bästa av situationen!?!! 
 
Samma sak kan sägas om den amerikanska filmen Skicka vidare från 2000.  
Sällan har väl det kristna budskapet synliggjorts så som i just den filmen, där en liten pojke får chansen att förändra världen. Han 
tar den genom att behandla andra så som han själv vill bli behandlad. Alla goda gärningar skickar han vidare till någon annan, 
även om denne inte tycks förtjäna det. Detta förhållningssätt sprider sig som en löpeld och förändrar livet för många människor. 
”goda gärningar” – ”förändrar livet för många”... det gör man även inom ordnar och RKK där man samlar in pengar till de ”mindre 
lyckligt lottade” – de har basarer och evenemang och driver in stora pengar... 
MEN BLIR DE FRÄLSTA???? Det viktigaste utifrån en Kristen synpunkt borde väl vara att förmedla Kristi Evangelium,  som är 
Guds kraft till frälsning! Det hade man nog förväntat sig att en s.k. ”kristen tidning” borde veta om... 
Detta är på gränsen att vara ”katolska åsikter” – i mina ögon! 
- - -  
.... påverkats av det kristna arvet, utan att den kristna tron berörs i övrigt, är den brittiska "må bra-filmen" 
Om en pojke, som bygger på Nick Hornbys roman med samma namn. Filmen kom 2002 och huvudrollerna spelas av Hugh Grant 
och Nicholas Hoult. 
- - -  
Lögner blir till sanningar och ensamhet till gemenskap och filmen kulminerar i ett julfirande med kärlek och vänskap i fokus.   Hugh 
Grant och Nicholas Hoult är totalt sekulära/världsliga skådespelare som spelar okristna roller!!! 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hugh_Grant - Hugh Grant 
 http://www.moviezine.se/artikel/9510-hugh-grant-varingldtar-och-dodar-i-cloud-atlas - Hugh Grant våldtar och dödar i "Cloud Atlas" 
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Hoult - Nicholas Hoult 
 http://www.filmnyheter.nu/nicholas-hoult-blir-zombie-i-warm-bodies/  - Nicholas Hoult har fått huvudrollen i den kommande 

 zombiefilmen Warm Bodies 
Skulle vi som är kristna – födda på nytt – som har fått Guds Helige Ande som gåva – se på filmer bara för att de har  
”en kristen handling” i filmen, eller för att de ”speglar ett kristet synsätt”??  Nej Tack! 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hugh_Grant
http://www.moviezine.se/artikel/9510-hugh-grant-varingldtar-och-dodar-i-cloud-atlas
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Hoult
http://www.filmnyheter.nu/nicholas-hoult-blir-zombie-i-warm-bodies/


Se på filmen/filmerna du som måste – men kom inte och ”rättfärdiggör” med att säga att det finns en ”kristen handling”... 
Ser ni hur dessa ”NAR – 7 Bergen intagarna” opererar? I mina ögon blir det ett ännu mer urvattnat Evangelium... tyvärr! 
I filmen Blind Side från 2009 med Sandra Bullock och Quinton Aaron i huvudrollerna, praktiseras kristendomen på ett högst 
konkret och fruktbart sätt. 
- - - 
Genom sitt medmänskliga agerande skapar de helt nya möjligheter för Michael, trots att omgivningen inte alltid tycker att han 
förtjänar det. 
Men godheten bär frukt. 
Det står också att det är en sann historia...  
Visst är det fantastiskt hur en familj kan omfamna en utomstående och hjälpa till det bättre! Det skulle vi väl var och en behöva 
lära oss att göra mer! 
Men fakta kvarstår; OM kristna inte satt framför TVn – fastkedjade vid denne ”dumburk” – så skulle det inte göras några ”kristna 
filmer” – punkt slut! Frågan är för de flesta filmer; VAD MER ”MATAS IN” I DIN SJÄL?  
För visst handlar det mesta om sex, mord och nyandlighet även i dagens filmer... eller? 
- - - 
En annan stark berättelse är Soul surfer, som just nu går på svenska biografer. Det är en sann historia om den 13-åriga Bethany 
Hamilton som var en hårsmån från döden när hon under en surftur attackerades av en haj. 
Hon överlevde men förlorade en arm. Genom sin gudstro, järnvilja och en oerhört stöttande familj tog hon sig inte bara upp på 
brädan igen - hon blev även surfinsproffs. 
I Soul surfer smygs inte det kristna budskapet undan. Nej, den inledande scenen visar en lovsångsgudstjänst på stranden och 
Bethany pratar mycket med sin ungdomspastor. Den riktiga Bethany har gett ut böcker och föreläser i dag om hur tron på Gud 
räddade hennes liv. 
Jag har sett trailern till denna film – eftersom Charisma Magazine annonserade om den – precis som de gjorde förra året för 
filmen ”Courageous”, som jag nämnde om i förra nyhetsbrevet om 7 Bergen. Även om det är baserat på en sann berättelse så kan 
jag inte låta bli att undra om det kan vara en ”NAR-film”...? 
 

Samtliga filmer finns på www.imdb.com  DETTA GÅR TILL EN SEKULÄR WEBBSIDA MED ALLA SORTERS FILMER! 
Helt otroligt att en s.k. ”kristen” tidning kan länka/tipsa till en sådan webbsida... Finns det ingen begränsning vad som 
är rätt och fel inom kristenheten idag? Anser man på Världen Idag att det är OK att se alla sorters filmer?? Bra fråga! 
 
Syskon i Herren – allt är ”tillåtet”, men ALLT ÄR INTE NYTTIGT! 
Låt oss inte förledas av frestelser och synd som förmedlas rakt ut i svenska hem via TV... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

I förra nyhetsbrevet nämndes det även om ”Emergent Church” och Evy Junesweds förklaring: 
   En modern Reformationsrörelse med ett nytt evangelium,  
             i en ny förpackning för moderna människor” 

Här är ännu en bra förklaring om detta: 
Definition “Emerging Church”:   (”Den Framväxande Kyrkan”):  http://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church - The emerging 
church favors the use of simple story and narrative. Members of the movement often place a high value on good works or social 
activism, including missional living or new monasticism.

[1]
 While some Evangelicals emphasize eternal salvation, many in the 

emerging church emphasize the here and now.
[2] 

Some have noted a difference between the terms "emerging" and "Emergent." While emerging is a wider, informal, church-based, 
global movement, Emergent refers to an official organization, the Emergent Village, associated with Brian McLaren, and has also 
been called the "Emergent stream."

[3] 

 

 

 

 

 

 

 
  

 http://en.wikipedia.org/wiki/New_Monasticism  - New Monasticism, or Neomonasticism, can refer either to  
 a modern movement within Evangelical Protestant Christianity modelled on a monastic way of life in a contemporary context or  
 a movement within Roman Catholicism to expand the way of life of traditional monastic communities to lay people. 

            ”Den framväxande kyrkan” favoriserar användningen av enkla berättelser och beskrivningar. Medlemmar i rörelsen lägger ofta  
 ett stort värde på goda gärningar eller social aktivism, inklusive missionellt leverne eller nytt klosterliv/munkväsende.

[1]  

 
           Medan vissa Evangelikaler betonar evig frälsning, så betonar många i ”den framväxande kyrkan” här och nu. 

[2]
                                               

             Vissa har noterat en skillnad mellan begreppen "emerging" och "Emergent". Medan emerging är en bredare, informell, kyrko- 
 baserad rörelse, så hänvisar Emergent till en officiell organisation, Emergent Village (den Framväxande Byn), förknippad 
 med Brian McLaren, och har även kallats "Emergent strömmen."

[3]
 

             Ny Monasticism/Nytt Klosterliv , eller Neo-monasticism, kan hänvisa antingen till  
                en modern rörelse inom Evangelisk-protestantisk Kristendom utformat på ett munk/klosteraktigt sätt att leva i ett modernt sammanhang 
                eller  
                en rörelse inom Romersk Katolicism för att utöka traditionella klostersamhällens levnadssätt för lekmän. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church
http://en.wikipedia.org/wiki/Missional_living
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Monasticism
http://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church#cite_note-0#cite_note-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_soteriology
http://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church#cite_note-1#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_McLaren
http://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church#cite_note-2#cite_note-2
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Monasticism
http://en.wikipedia.org/wiki/Missional_living
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Monasticism
http://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church#cite_note-0#cite_note-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church#cite_note-1#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_McLaren
http://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church#cite_note-2#cite_note-2


Jag vill påpeka en sak – för att verkligen göra detta klart: JAG ANSER INTE ATT DET ÄR FEL ATT BE FÖR VÅRT LAND! 
Det är INTE vad jag försöker förmedla i detta nyhetsbrev... Jag ber oerhört mycket för Sverige & kristenheten... 
Det är MOTIVEN, AGENDAN och STRATEGIN bakom bön & bönesatsningarna som jag ifrågasätter och varnar för! 
 
Eftersom vi VET att 7 Bergen bönestrategin kommer från Latter Rain-läran med Dominionism/Herradöme, så 
vet vi ju att detta innebär villoläror ”inbakade” i mycket som är Sant/Bibliskt... Det är det som är så oerhört farligt! 
Vi kan vilseledas och hamna rakt i ”antikrists klor”... med en världsregering, en världsvaluta och en världsreligion...  
Vilket vi faktiskt kan se med egna ögon idag att det finns krafter som verkar för detta – både inom ”kristenheten” och 
inom politiken... Detta varnar Bibeln oss för att inte ha någon del i! 

Denna artikel fann jag i år när jag översatte ”7 Bergen nyhetsbrevet” till engelska: 

http://herescope.blogspot.com/2011/09/who-invented-dominionism.html - Who Invented Dominionism?    
 Dominion has to do with control. Dominion has to do with rulership. Dominion has to do with authority and subduing  
 and it relates to society. In other words, what the values are in Heaven need to be made manifest here on earth.  
 Dominion means being the head and not the tail. Dominion means ruling as kings. It says in Revelation Chapter 1:6 that  
 He has made us kings and priests – and check the rest of that verse; it says for dominion. So we are kings for dominion. 
    - C. Peter Wagner

[1]
 

  Endnotes:  Fotnot:  

 http://www.youtube.com/watch?v=ecszOPc95s8 - "Apostle" C. Peter Wagner Of The NAR Teaches "The Dominion Mandate"

 VÄRT ATT SE!  (Tyvärr på Engelska!)             "Aposteln" C. Peter Wagner Från NAR Lär ut "Herraväldes Mandatet" 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAG VET INTE VILKEN BIBEL PETER WAGNER ANVÄNDER, MEN HÄR SYNS DET KLART ATT “HERRAVÄLDET” I UPPENBARELSE- 
BOKEN 1:6 TILLHÖR GUD ALLENA! 

  “And hath made us kings and priests unto God and his Father;  
  to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.”  (King James Version) 
 
  Och har gjort oss till kungar och präster åt Gud och Sin Fader, 
   honom tillhör äran och herraväldet i evigheternas evigheter. Amen.   
     (kjv = Karin Janssons version = översatt från KJV ;-D) 

 
INTRESSANT ATT UPPTÄCKA ATT ANDRA BIBELVERSIONER HAR ÄNDRATS OCH ÄNDRAT INNEBÖRDEN I DENNA 
VERS:  “and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father— 
  to him be glory and power  for ever and ever! Amen.”  (NIV) 
 

 “.., Who made us a Kingdom, Priests for his Father, forever— 
 and yes, he's on his way! (The Message) 

 He made us to be a kingdom of priests who serve God his Father.  
 To Jesus Christ be glory and power forever and ever! Amen.  (NCV) 

Lite ”blandat” i de svenska Biblarna… 
  och gjort oss till kungar och präster åt Gud och sin Fader.    = Rätt, men missat ”herraväldet”                                                  
 Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen.  (Reformationsbibeln) 

Vem Uppfann Dominionism/Herraväldesläran? 
 Herravälde har att göra med kontroll. Herravälde har att göra med styre/regering. Dominion har att göra med 
auktoritet och underkuva/underlägga sig och den relaterar till samhället. Med andra ord, vilka värden som finns i 
Himlen måste bli uppenbarade här på jorden. 
Dominion innebär att vara huvud och inte svans. Dominion betyder att härska som kungar. Det står i 
Uppenbarelseboken kapitel 1:6 att Han har gjort oss till kungar och präster – och checka resten av denna vers;  
det står för herravälde. Så vi är kungar för herravälde. 
    - C. Peter Wagner

[1]
 

http://herescope.blogspot.com/2011/09/who-invented-dominionism.html
http://www.youtube.com/watch?v=ecszOPc95s8


 och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader,  
 honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen. (Sv. Folkbibeln) 
 
 och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader,  
 honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet, amen.  (bibel 2000)  
                             = Rätt, men missade ”kungar och präster – skriver “kungadöme”                                                   

“DOMINION”/”HERRAVÄLDE” HAR TAGITS BORT FRÅN DE FLESTA BIBELVERSIONERNA OVAN!!! 
OCH SOM NI KAN SE I KJV (King James Version) OVAN SÅ STÅR DET “GJORT OSS TILL KUNGAR OCH PRÄSTER”, 
DÄR DE FLESTA ANDRA BIBELVERSIONERNA SKRIVER “GJORT OSS TILL ATT BLI ETT KUNGADÖME / GJORT OSS 
 TILL ETT KUNGADÖME”…   
 
DET SAMMA GÄLLER I 1 PETRUS 5:11: 
  To him be glory and dominion for ever and ever. Amen  (KJV) 
  To Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen.  (NKJV) 
 
  To him be the power for ever and ever. Amen.   (NIV) 
  He gets the last word; yes, he does. (The Message) 
  All power is his forever and ever. Amen. (NCV) 
HÄR HAR “ÄRA OCH HERRAVÄLDET” ERSATTS MED “MAKT” OCH “SISTA ORDET”… LEDSAMT, ELLER HUR!? 
 
 Även här lite ”blandat” i de svenska Biblarna… men alla har missat ”herraväldet” – tyvärr! 
  Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen.  (Reformationsbibeln) 
 
  Hans är makten i evighet, amen.  (Sv. Folkbibeln) 
 
  Hans är makten i evighet, amen.  (bibel 2000) 
OBS!  
När det gäller Reformationsbibeln så är Bibelverserna ovan hämtade från ”Nya Testamentet första upplagan 2003”. 
I första upplagan av Reformationsbibeln (2003) så är inte texten helt i överensstämmelse med KJV, som vi ser... 
Men jag har varit i kontakt med Reformationsbibeln och de har meddelat att dessa versar har ändrats i andra 
upplagan. Observera att dessa bibeldelar inte ligger ute på deras hemsida ännu men kommer att finnas där mycket 
snart. Det förslag till text som finns är följande: 
 1 Petrus 5:11:   
  Honom tillhör äran och herraväldet i evigheternas evigheter. Amen. 
            Ref.Bibel kommentar: Reformationsbibeln uppmärksammar en hel del grundtextskillnader i andra upplagan.  
  I denna vers finns det grundtextskillnader. Den nya grundtexten, som är fel och förkortas med UN,  
  utelämnar "äran och" samt "evigheter". 
 Uppenbarelseboken 1:6:  
  och gjort oss till kungar och präster åt Gud och sin Fader.  
  Honom tillhör äran och herraväldet i evigheternas evigheter. Amen. 
  Ref.Bibel kommentar: I denna bibelvers finns också en grundtextskillnad. Den nya grundtexten säger felaktigt  
  att Herren har gjort oss till "ett konungadöme" istället för "kungar" som det står i KJV/KXII och Reformationsbibeln. 

 
Ja, det är väl ingen nyhet att de sedan år tillbaka håller på med ytterligare revidering och rättelser, då de upptäckt 
att även Karl XII:s kyrkobibel har en del avvikelser från grundtexten. Men det är viktigt att påpeka att skillnaderna 
inte är så stora mellan KXII och KJV, kanske ett 50-tal ställen, till skillnad från de moderna översättningarna och 
KJV/Reformationsbibeln där det skiljer på mer än 3300 ställen! 
Här kan man följa arbetet och läsa de nya översättningarna, allteftersom de blir klara: 
 http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=4 - Nya Testamentet andra upplagan 2012 

 När vi har fått in korrektur från våra granskare lägger vi ut varje bibelbok som blir klar i Nya Testamentet från andra upplagan som 
 beräknas vara klar inom några månader. Får vi in ytterligare korrektur så gör vi justeringar och lägger ut en ny pdf-fil.  
 Texten kan därför förändras ända fram tills vi trycker hela Nya Testamentet.  

 Gud välsigne dessa som arbetar med detta oerhört viktiga arbete och som gör allt de kan för att bevara Guds Ord!  

  

http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=4


JAG LÅTER LÄSAREN SJÄLV AVGÖRA VILKEN BIBEL SOM C. PETER WAGNER HÄMTAR SINA LÄROR FRÅN... 
MEN DET ÄR DÅ SÄKERT ATT NEDAN BIBELVERS (BLAND ANDRA) ANVÄNDS FÖR ATT ”UPPRÄTTHÅLLA” 
DOMINIONSIM/HERRAVÄLDESLÄRORNA... 
 
Som jag tolkar Bibelverserna ovan, så är de i mina ögon “emot” Dominion/Herraväldes-läran!!! 
Dessa verser är i alla fall inte mindre “starka” än den vers i Moseboken som de “lutar sig på” för att hävda Dominion/ 
Herraväldes-läran… där de påstår att vi ska ”ta herraväldet”... 1 Mosebok 1:26: 

 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them  
 have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle,  
 and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.  (KJV) 
 
 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall  
 råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren  
 och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.”  (Folkbibeln) 
 
 Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall   
 härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen,  
 alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.”  (Bibel 2000) 
 
     Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may  
 rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild 
 animals,[a] and over all the creatures that move along the ground.”  (NIV) 

 
Att härska och råda över alla djuren är en sak... men absolut inte detsamma som att ”ta herraväldet”... vilket 
nu starkt promotas genom 7 Bergen strategin... 
Att Herraväldet tillhör Gud och inte oss människor kan man även läsa i Judas brev 1:25: 
 To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power,  
 both now and ever. Amen.  (KJV) 
 
 den ende vise Guden, vår Frälsare, vare ära och majestät, välde och makt  
 nu och i all evighet. Amen.  (Reformationsbibeln) 
 
 den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör  
 ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.  (Folkbibeln) 
 
Men här har det ändrast till ”styrkan”: 
 den ende Guden som har räddat oss genom vår herre Jesus Kristus, hans är härligheten, 
 storheten, styrkan och makten, före all tids början, nu och i all evighet, amen.  (Bibel 2000) 
 
 to the only God our Savior be glory, majesty, power and authority,  
 through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore! Amen.  (NIV) 
Ja, man kan ju jämföra i andra Bibelversioner och se vilken grundtext de har valt... 
 

Men för att poängtera VIKTEN av att ha rätt Bibelöversättning...  
Här kommer ännu ett exempel på förvanskning av Guds Ord:  1 Samuel 12:24 24:  
  Only fear the LORD, and serve him in truth with all your heart:   
  for consider how great things he hath done for you.  (KJV) 
 
  Only fear the LORD, and serve Him in truth with all your heart;  
  for consider what great things He has done for you. (NKJV) 

 
 Se bara till att ni fruktar HERREN och tjänar honom troget av hela ert hjärta.  
 Ty se, han har gjort stora ting med er.  (Folkbibeln) 



 Frukta Herren och tjäna honom uppriktigt och av hela ert hjärta –  
 kom ihåg allt det stora han har gjort för er. (Bibel 2000) 

OBS! Reformationsbibeln finns ju ännu bara i Nya Testamentet... därför inga Bibelverser från dem gällande GT! 
 

  But be sure to fear the LORD and serve him faithfully with all your heart;  
  consider what great things he has done for you.  (NIV) 
 
I många kretsar som är påverkade av Trosrörelsen, så används Amplified Bible – där har det också ändrats... 

 
 Only fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart; 
 for consider how great are the things He has done for you.  (Amplified Bible) 
 

Här ser vi i ovan Bibelversioner att texten har ”förvanskats” till att bara vara ”troget och uppriktigt” istället för  
”i Sanning”... VÄNNER – DETTA ÄR EN VÄSENTLIG SKILLNAD! 
 
När jag nu ändå håller på att påpeka om skillnader/avvikelser i Bibelöversättningar... Här kommer ytterligare ett 
oerhört skrämmande exemplar:   1 Johannes 5:7-8: 
  For there are three that bear record in heaven, 
   the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.  
  And there are three that bear witness in earth,  
  the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one. (KJV) 
 
  For there are three that bear witness in heaven:  
  the Father, the Word, and the Holy Spirit; and these three are one.  
  And there are three that bear witness on earth: 
  [a] the Spirit, the water, and the blood; and these three agree as one. (NKJV) 
 
  For there are three that testify:  
  the[a] Spirit, the water and the blood; and the three are in agreement.   (NIV) 
   
  A triple testimony: the Spirit, the Baptism, the Crucifixion.  
  And the three in perfect agreement.  (The Message) 
 
  So there are three witnesses: 
  [a] 8 the Spirit, the water, and the blood; and these three witnesses agree. (NCV) 
 
 Även i några av de svenska Biblarna finner vi avvikelser – tyvärr! Men INTE i Reformationsbibeln! 
  Ty tre är de som vittnar i himlen:  
  Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett. 
  Och tre är de som vittnar på jorden:  
  Anden, vattnet och blodet och dessa tre är samstämmiga*.  *KXII: till ett.   (Reformationsbibeln) 
  Ty det är tre som vittnar:  
  Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma.  (Sv. Folkbibeln) 
 
  Det är tre som vittnar: 
  Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. (bibel 2000) 
 
HÄR HAR DET I STORT SETT TAGITS BORT EN HEL MENING!!  
OCH DET ÄR ”BEVIS” PÅ TREENIGHETEN SOM HAR FÖRSVUNNIT...  
INTRESSANT – SPECIELLT DÅ MAN FÅTT LÄRA ATT WESTCOTT OCH HORT – SOM VAR MED OCH SKAPADE DEN 
NYA GRUNDTEXTEN – VAR SPIRITISTER OCH FÖRNEKADE JESU GUDOM… BEDRÖVANDE, ELLER HUR!? 
VILL MAN VERKLIGEN LÄSA EN BIBEL SOM ÄR GRUNDAD PÅ SÅDAN GRUNDTEXT?! 



Detta tål att upprepas – skrev om detta i tidigare nyhetsbrev om ”The Book” >> 25/4, 2011: 

För att få djupare förståelse i detta allvarliga ämne, rekommenderar jag att ta del av en DVD från Svenska 
Reformationsbibelsällskapet: ”Bakgrunden till revideringen av Karl XIIs Bibel” med Bo Hagstedt.  
Där får man information om:  
- Orsaken till att det finns två grundtexter idag  
- Väsentliga skillnader mellan grundtexterna blir belysta  
- Fakta om två av de äldsta handskrifterna Vaticanus och Sinaiticus som påverkat de flesta moderna bibelöversättningar  
- Alla svenska översättningar på 1900-talet har avvikit från grundtexten olika mycket!  
- Westcott och Hort som gav oss den nya grundtexten var inblandade i spiritism!  
- 1917 års bibelöversättare hade motvilja mot Kristusprofetior!  
- Visar också exempel från Folkbibelns revidering av 1917:s GT att det är lätt att göra fel när man reviderar något som inte 
är bra.  

Det finns inte en beställningssida på Reformationsbibelsällskapet just nu.  
Men den som vill kan e-maila dem: post@bibel.se och beställa DVD-skivan, som kostar 60 kr plus porto. 
 
Här är information för den som vill stödja detta viktiga ideella arbete:  http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=7 
  http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=14 
 -  Alla ekonomiska medel som kommer in skall i huvudsak användas till kostnader som är förenade med information, framställan 
 och tryckning av ovannämnda bibel. Allt arbete sker ideellt och försäljningen kommer att ske utan något vinstsyfte.  
 Om någon medarbetare går ner i tjänst från sitt ordinarie arbete så får han/hon ta ut ekonomisk kompensation från Svenska 
 Reformationsbibelsällskapet. De medel som kommer in i samband med försäljning skall täcka de kostnader som uppkommit i samband 
 med framställan av ovannämnda Bibel och möjliggöra en nytryckning. 
 -  I revideringsarbetet får endast de medverka som är personligt troende. Men någon speciell trosinriktning får inte prägla arbetet.  
 I revideringsarbetet ingår medarbetare från olika trosinriktningar så som pingstvänner, laestadianer och baptister.  
 Detta är en garant för att inte en viss teologi skall få slå igenom i revideringsarbetet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Tillbaka till Bibelverserna ovan om ”Herravälde”... 
Webbsidan ”Let Us Reason” har en bra artikel om Herravälde... http://www.letusreason.org/Latrain33.htm  
 Där ifrågasätter de vad C. Peter Wagner skrev i “The Church in the Workplace – Let’s Take Dominion Now!” 
 Man kan bl.a. läsa: 
 Back to the Beginning 
 “An excellent starting point to explain the mission God gave us is to go to the story of creation itself.  
 We are told in Genesis 1 that God created the earth and everything in it in five days, and then on the sixth day He created Adam and 
 Eve. He created them, male and female, in His image. When He did, He blessed them and said, “Be fruitful and multiply; fill the earth 
 and subdue it; have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth” 
 (Gen. 1:28). 
 You may notice that I included that word “dominion” in the title of this chapter: “Let’s Take Dominion Now!” Why? Because the first 
 words God spoke to humans, as recorded in the Bible, includes the mandate to “have dominion.” It wasn’t just Adam and Eve who were 
 to have dominion; it was the whole human race that would “fill the earth” after Adam and Eve began being fruitful and multiplying. 
 Apparently, having dominion over the rest of creation is something built into God’s original design for us humans; it is not an 
 afterthought. To the extent that humans fail to have dominion, they also fail to live up to the fullness of their divine destiny. 
 This is such an old moot argument that I can’t believe someone wants to push this old cart up the hill again. God took mans dominion 
 away when they disobeyed him and became sinful- and we remain sinful UNTIL the resurrection. And that does not occur until the 
 rapture or resurrection (same event) of which Wagner seems to deny, and replaces it with his dominionist practices and goals.  
 The first words spoken to man are in Genesis 1:28: “Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply; fill the 
 earth and subdue it; have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the 
 earth."  
 Dominion means to maintain order, not make a government to rule over humans, but rule over other creatures. It was first given to 
 Adam and his wife and was to be for the whole human race (Psalms 8:6-8). When Adam and Eve sinned they were told to leave 
 the garden and forbidden back into it, and this garden was destroyed in the flood. This was the area God first gave them to exercise 
 their dominion over before it would spread. They failed and God has never renewed this policy to any people, nor has he given this 
 mandate any sinful man to be their replacement. This was not passed down to their children.  
 
 
 
 
 

 Tillbaka till Början 
 "En utmärkt utgångspunkt för att förklara uppdraget som Gud gav oss är att gå till historien om själva skapelsen.  
 Vi får veta i 1 Mosebok att Gud skapade jorden och allt i den på fem dagar, och sedan på den sjätte dagen skapade Han Adam och Eva.  
 Han skapade dem, man och kvinna, till Hans avbild. När Han gjorde det, välsignade Han dem och sade: "Var fruktsamma och föröka er  
 och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!"  
 (Mos 1:28). 
  
 Du kanske märker att jag tagit med ordet "herravälde" i rubriken på detta kapitel: "Låt oss ta Dominion/Herravälde nu!" Varför?  
 Eftersom de första ord som Gud talade till människor, som nedskrivits i Bibeln omfattar mandatet att ”ta Dominion/Herravälde”. 

 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_25-4-11.html
mailto:post@bibel.se
http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=7
http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=14
http://www.letusreason.org/Latrain33.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att ytterligare förstå Latter Rain/Kingdom Now/Herraväldeslära läs gärna dessa artiklar från Elvor och Janne: 

 http://www.elvorochjanne.se/LATTER%20RAIN%20-%20KINGDOM%20NOW/Varfar%20ar%20Latter%20Rains%20Kingdom%20Now%20farlig.htm  

Varför är Latter Rains Kingdom Now – Dominion läran farlig? 

 http://www.truereformation.net/2011/10/04/grunden-till-kingdom-now/ - Grunden till Kingdom Now 
Nu har man ”styckat” ner kallelsen att inta hela skapelsen till att inta hela nationer. Och nu har man beskrivit att den 
kallelsen är att inta samhällets 7 pelare eller 7 berg (Som de kallar det) >> (= Video – Cindy Jakobs NAR) 

 
 
På tal om Cindy Jacobs... kolla vad jag “råkade” hitta den 17 mars: 
http://www.kairostransformation.org/pages.asp?pageid=27934  -  Georgia Apostolic-Reformation Prayer Network 
The GAPN is affiliated with the HEARTLAND APOSTOLIC PRAYER NETWORK under the apostolic leadership of Apostle John 
Benefiel, and the US REFORMATION PRAYER NETWORK under the apostolic leadership of Dr. Cindy Jacobs. 
 
 
 
 
 
http://www.kairostransformation.org/pages.asp?pageid=91062 - USRPN Alerts        (USRPN  =  United States Reformation Prayer Network) 
 http://www.usrpn.org/ - RPN - Reformation Prayer Network 
                Längst ned på sidan till vänster kan man läsa:   
 “RPN - Reformation Prayer Network is sponsored by Generals International.”  
 “RPN – Reformations Bönenätverk  sponsras av Generals International”.   
                       General International är Cindy Jacobs organisation! 
 http://www.usrpn.org/about - About 

Doctors Mike and Cindy Jacobs are Co-founder of Generals International and Apostolic Leaders of the USRPN. 
Cindy Jacobs is a prophetic intercessor and respected prophet who has authored 7 books and travels the world 
ministering not only to crowds of people, but to heads of nations. Mike is the CEO of Generals International, a private 
pilot and business owner, and speaks internationally on the spiritual dynamics of business. 

 
 
 
 
 
 
Och för att inte missa att inse vad NAR förmedlar: 

I förra nyhetsbrevet skrev jag om deras K.E.Y.S. (N.Y.C.K.L.A.R.) konferenser – se sidorna 34-48 här:  >>    
 
Så här annonserade de i år om denna K.E.Y.S. konferens som hölls i mars: 

Om  -  Doktorerna Mike och Cindy Jacobs är grundarna av General International och apostoliska ledare av USRPN. 
Cindy Jacobs är en profetisk förebedjare och respekterad profet som har skrivit 7 böcker och reser runt i världen betjänade inte 
bara massor av människor, men till chefer för nationer. Mike är VD för General International, en privatpilot och företagare, och 
talar internationellt om affärernas andliga dynamik. 

Georgia Apostolisk-Reformation Bönenätverk 
GAPN är ansluten till HEARTLAND APOSTOLISKT BÖNENÄTVERK under den apostoliska ledningen av Aposteln Johannes 
Benefiel och USA REFORMATIONS-BÖNENÄTVERK under den apostoliska ledningen av Dr. Cindy Jacobs. 

                  Det var inte bara Adam och Eva som skulle ha dominion/herravälde; det var hela mänskligheten som skulle "uppfylla jorden" efter att 
 Adam och Eva började bli fruktbara och förökade sig. Att ha herravälde över resten av skapelsen är uppenbarligen något inbyggt i Guds 
 ursprungliga design för oss människor, det är inte en eftertanke. I den mån människan misslyckas att ta dominon/herravälde, så 
 misslyckas de också att leva upp till fullheten av sin gudomliga öde.  (= detta var utdrag från C Peter Wagners brev) 
 
 Detta är ett så gammal omtvistat argument så jag kan inte tro att någon vill driva denna gamla kärran uppför backen igen.  
 Gud tog bort människans herravälde när de var olydiga mot Honom och blev syndiga - och vi förblir syndiga TILLS uppståndelsen.  
 Och det sker inte förrän uppryckandet eller uppståndelsen (samma händelse) som Wagner tycks förneka, och ersätter det med Hans
 dominion/herraväldesmetoder och målsättningar. De första ord som uttalades till människan är i Första Mosebok 1:28:  
 ”Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i 
  havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!" 
 Dominion/Herravälde betyder att upprätthålla ordningen, inte att göra ett styre/välde för att regera över människor, men att  
 härska över andra varelser/skapelser. Det gavs först till Adam och hans hustru och skulle bli för hela mänskligheten (Psaltaren 8:6-8). 
 När Adam och Eva syndade blev de tillsagda att lämna lustgården och förbjöds att komma tillbaka till den, och denna lustgård 
 förstördes i floden. Detta var det område som Gud först gav dem att utöva deras dominon/herravälde över innan det skulle spridas.  
 De misslyckades och Gud har aldrig förnyat denna policy till något folk, och inte heller har Han gett detta uppdrag till någon syndig 
 människa att vara deras ersättare. Detta gick inte i arv till deras barn. 

 
 
 
 

 

http://www.elvorochjanne.se/LATTER%20RAIN%20-%20KINGDOM%20NOW/Varfar%20ar%20Latter%20Rains%20Kingdom%20Now%20farlig.htm
http://www.truereformation.net/2011/10/04/grunden-till-kingdom-now/
http://www.youtube.com/watch?v=tD6OmQe_t2U
http://www.kairostransformation.org/pages.asp?pageid=27934
http://www.kairostransformation.org/pages.asp?pageid=91062
http://www.usrpn.org/
http://www.usrpn.org/about
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/Nyhetsbrevet_Marknadsrorelsen_NAR.pdf


25 januari, 2012:   KEYS LA Early Registration Discount Ends Feb. 15h – Joins Us in Los Angeles March 21-25 

                      KEYS (NYCKLAR) LA Rabatterad Registrering Slutar 15 febr. – Förena dig med oss i Los Angeles 21-25 mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear Marketplace Friends,  
Plan to join us in Los Angeles in two months (March 21-25, 2012) for an historic Kingdom Economic Yearly Summit (KEYS). Early response and 
registrations indicate that this will be our largest event to date and one of the most strategic and important so far, as many leaders from the 
nations come together in humility, honor and unity to declare and decree God’s purpose and destiny for the “City of Angels,” and surrounding 
region. Our intercession team has already been praying behind the scenes for this event and we have joined together in agreement with a number 
of city, regional and state leaders throughout California for a “holy visitation.” We are prayerfully expecting to see the atmosphere shift over the 
city and region as well as the entertainment and media industry there known as “Hollywood.”  
God has given us an “A List” lineup of some 90 speakers (some of whom are household names), multiple worship leaders and amazing 
volunteers, and the red carpet is being rolled out by the Holy Spirit for what is shaping up to be one of the major Kingdom events of the year and 
perhaps this decade. You don’t want to miss this global gathering of God’s generals in the marketplace. Plan now to join us for this historic 
summit in the city that birthed the Azusa Street Revival, Amy Semple McPherson, etc. Register for $99 hotel rooms while they last at the plush, 
luxurious Los Angeles Airport Marriott conveniently located just a few blocks from the Los Angeles International Airport with free shuttle service 
every 15 minutes, 24 hours a day. Local attractions and amenities are available nearby such as Disneyland, Knott’s Berry Farms, Hollywood, 
Manhattan Beach, and Venice Beach, among others. TheCRY Hollywood will be held March 15th in the Gibson Amphitheatre at Universal Studios 
in Hollywood and is being led and hosted by Faytene and Rob Grasseschi. See information below. Come and be a part of making history for the 
Kingdom of God!  
Dr. Bruce Cook, K.E.Y.S. Convener  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
14 Februari, 2012: 
Dear Marketplace Friends,  
What do wealth managers, financial advisors, corporate and international business attorneys, angel investors, insurance brokers, franchise 
owners, best-selling authors, marketing mavens, branding gurus, life and business coaches, government leaders, a NASA rocket scientist, 
technology executives and consultants, 5-fold ministry leaders, real estate investors, senior executives of global energy companies, gold and 
silver traders, a food and grain and commodities expert, successful serial entrepreneurs, intercessors, marketplace network leaders, several 
university business and finance professors, investors, economists, C-level executives, the former general manager of the Los Angeles Dodgers, 
executive director of the Dream Center Foundation, and major film, entertainment and media leaders have in common? Besides their faith in 
Jesus Christ, they will all be speaking at the KEYS LA summit March 21-25, 2012 at the LAX Marriott. Register today. Come join in what God is 
doing.  
Plan to join us in Los Angeles in two months (March 21-25, 2012) for an historic Kingdom Economic Yearly Summit (KEYS). Early response and 
registrations indicate that this will be our largest event to date and one of the most strategic and important so far, as many leaders from the 
nations come together in humility, honor and unity to declare and decree God’s purpose and destiny for the “City of Angels,” and surrounding 
region. Our intercession team has already been praying behind the scenes for this event and we have joined together in agreement with a number 

 K.E.Y.S 
 FINANSIELLA NYCKLAR TILL GLOBAL TRANSFORMATION 
 
 KONUNGDÖME KULTURSKALV 

 Världsklass, Cutting Edge (Främsta Ledet), Utmanande & 
Dynamisk Undervisning 

 Marknadsplats Andliga Fäder & Mödrar 

 Möjligheter till Nätverkande & Personlig Ministry/ Betjäning 

 Andlig Impartation & Aktivering 

 Kära Marknadsplatsvänner,  
 Planera att förena dig med oss i Los Angeles om två månader (21-25 mars 2012) för ett historisks Kungarikets Ekonomiska Årliga Toppmöte 
 (NYCKLAR). Tidiga svar och registreringar visar att detta kommer att bli vårt största evenemang till dags datum och ett av de mest strategiska 
 och viktiga hittills, eftersom många ledare från nationerna samlas i ödmjukhet, heder och enhet för att förklara och dekretera Guds mening/ 
 syfte och öde för " City of Angels" (”Änglastaden”) och omgivande region. Vårt förbönsteam har redan bett bakom kulisserna för detta 
 evenemang och vi har gått samman i överenskommelse med ett antal av stats-, regionala och statliga ledare över  hela Kalifornien för en "helig 
 visitation." Bedjande förväntar vi att se atmosfären skifta över staden och regionen samt underhållning och media branschen som där är känd 
  som "Hollywood". 
 Gud har gett oss en "A lista" uppställning av cirka 90 talare (några av dem är välkända namn), mångfaldiga lovsångsledare och fantastiska 
 volontärer, och den röda mattan rullas ut av den Helige Ande för vad som ser ut att bli ett av det största Kungariket evengemanget under året 
 och kanske detta  årtionde. Du vill inte missa denna globala samling av Guds generaler på marknadsplatsen. Planera nu att förena dig med oss 
 för detta historiska toppmöte i staden som födde Azusa Street Revival, Amy Semple McPherson, o.s.v. Registrera dig för 99 dollar per hotellrum 
 medan de fortfarande finns kvar på det hypereleganta, lyxiga Los Angeles Airport Marriott som bekvämt ligger bara några kvarter från Los 
 Angeles internationella flygplats med gratis transfer var 15 minut, 24 timmar om dygnet. Lokala attraktioner och faciliteter finns i närheten så 
 som Disneyland, Knott's Berry Farms, Hollywood, Manhattan Beach och Venice Beach, bland annat. TheCRY Hollywood kommer att hållas den  
 15 mars i Gibson Amfiteater på Universal Studios i Hollywood och leds och drivs av Faytene och Rob Grasseschi. Se information nedan. Kom och 
 bli en del av att göra historia för Guds Rike! 
 
 Dr Bruce Cook, K.E.Y.S. Sammankallare 

 



 Kära Marknadsplatsvänner, 
  JESUS älskar Hollywood och det gör även K.E.Y.S. (N.Y.C.K.L.A.R).  Kom samman med mig och 100 andra marknadsplatsledare i vad Gud gör i 
 Hollywood och Los Angeles och upplev ett "Kungarike/Kungadöme Kultur Skalv" på den globala inkörsporten för konst, underhållning och media.  
 Vi har  förlängt tidig registrering till den 15 mars. 
 Vad har förmögenhetschefer, finansiella rådgivare... Samma text som ovan... 
 Dr Bruce Cook, K.E.Y.S. sammankallare 

of city, regional and state leaders throughout California for a “holy visitation.” We are prayerfully expecting to see the atmosphere shift over the 
city and region as well as the entertainment and media industry there known as “Hollywood.”  
God has given us an “A List” lineup of some 90 speakers (some of whom are household names), multiple worship leaders and amazing volunteers, 
and the red carpet is being rolled out by the Holy Spirit for what is shaping up to be one of the major Kingdom events of the year and perhaps this 
decade. You don’t want to miss this global gathering of God’s generals in the marketplace. Plan now to join us for this historic summit in the city 
that birthed the Azusa Street Revival, Amy Semple McPherson, etc. Register for $99 hotel rooms while they last at the plush, luxurious Los Angeles 
Airport Marriott conveniently located just a few blocks from the Los Angeles International Airport with free shuttle service every 15 minutes, 24 
hours a day. Local attractions and amenities are available nearby such as Disneyland, Knott’s Berry Farms, Hollywood, Manhattan Beach, and 
Venice Beach, among others. TheCRY Hollywood will be held March 15th in the Gibson Amphitheatre at Universal Studios in Hollywood and is being 
led and hosted by Faytene and Rob Grasseschi. See information below. Come and be a part of making history for the Kingdom of God!  
Dr. Bruce Cook, K.E.Y.S. Convener 
 

 

 
23 februari, 2012: 
 
Dear Marketplace Friends,  
JESUS loves Hollywood and so does K.E.Y.S. Come join me and 100 other marketplace leaders in what God is doing in Hollywood and Los Angeles 
and experience a “Kingdom Culture Quake” at the global gateway for arts, entertainment and media. We have extended early registration to 
March 15th.  
What do wealth managers, financial advisors, corporate and international business attorneys, angel investors, insurance brokers, franchise 
owners, best-selling authors, marketing mavens, branding gurus, life and business coaches, government leaders, a NASA rocket scientist, 
technology executives and consultants, 5-fold ministry leaders, real estate investors, senior executives of global energy companies, gold and 
silver traders, a food and grain and commodities expert, successful serial entrepreneurs, intercessors, marketplace network leaders, several 
university business and finance professors, investors, economists, C-level executives, the former general manager of the Los Angeles Dodgers, 
executive director of the Dream Center Foundation, and major film, entertainment and media leaders have in common? Besides their faith in 
Jesus Christ, they will all be speaking and ministering at the KEYS LA summit March 21-25, 2012 at the LAX Marriott. Register today. 
Dr. Bruce Cook, K.E.Y.S. Convener 

 

 

 

29 februari, 2012: 
Dear Christian Marketplace Friends,  
A Kingdom convergence is happening in three weeks (March 21-25) in Los Angeles that will affect the global marketplace and church for 
2012 and beyond.  Come join me and 100 other marketplace and ministry leaders (king-priests) who are coming together in honor, 
humility and unity to help facilitate a “Kingdom Culture Quake” in the City of Angels, by shifting the spiritual and economic atmosphere 
over the region, and ushering in God’s glory at the global gateway for arts, entertainment and media. This is going to be a 
transformational event at a world-class facility with anointed praise and worship and dynamic, powerful speakers. Most importantly, we 
have invited the Holy Spirit to be with us as well as the angelic host. If you are a modern-day Joseph, Daniel, Nehemiah, Noah, Esther, 
Deborah, Ruth or Lydia you don’t want to miss this event as anointing, wisdom, revelation, strategy, mantles and/or authority for 
business, finance, stewardship, entrepreneurship, and Kingdom wealth transfer will be released and imparted as the Holy Spirit directs. 
We are in a season of Isaiah 45 being manifested in the earth and those who are wise will understand the times and adjust and prepare 
accordingly. Register today to reserve your place. 
 
Dr. Bruce Cook, K.E.Y.S. Convener 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kära Kristna Marknadsplatsvänner, 
En Kungadömes/Kungarikes sammanstrålning (konvergens) sker om tre veckor (21-25 mars) i Los Angeles som kommer att påverka den globala 
marknadsplatsen och kyrkan för 2012 och därefter. Kom och förena dig med mig och 100 andra marknadsplats- och ministry ledare (kunga-
präster) som kommer samman i heder, ödmjukhet och enhet för att främja ett "Kungarike/Kungadöme Kultur Skalv" i Änglastaden, genom att 
skifta/ändra den andliga och ekonomiska atmosfären över området och leda in Guds härlighet i den globala inkörsporten för konst, 
underhållning och media. Detta kommer att bli en förvandlande (”transformational”) händelse i en anläggning av världsklass med smord 
lovsång och dynamiska och kraftfulla talare. Viktigast, så har vi bjudit in den Helige Ande för att vara med oss såväl som änglaskaran. Om du är 
en nutida Josef, Daniel, Nehemja, Noa, Ester, Debora, Rut eller Lydia så vill du inte missa detta evenemang då smörjelse, visdom, uppenbarelse, 
strategi, mantlar och/eller auktoritet för företag, finans, förvaltarskap, entreprenörskap och Kungarikes förmögenhetsöverföring kommer att 
förlösas och tilldelas (imparted) som den Helige Ande leder. Vi befinner oss i en säsong av Jesaja 45 som manifesteras på jorden och de som är 
visa kommer att förstå tidstecknen och anpassa sig och förbereda sig därefter. Registrera dig idag för att boka din plats. 
 
Dr Bruce Cook, K.E.Y.S. sammankallande 



 --- 
Jag vill tacka de som deltog, talade, sponsrade eller volonterade på detta globala evenemang för era olika investeringar av tid, bön, energi, visdom, 
resurser och begåvningar för att göra KEYS LA/ Hollywood ((NYCKLAR LOS ANGELES/Hollywood) till en otrolig framgång. Era bidrag och osjälviska 
tjänande och uppoffringar är djupt uppskattat av mig och våra kärnteams ledare och Rådgivande Panel. Vi uppfyllde Guds syfte/mening och 
uppdrag för detta evenemang och slutförde framgångsrikt vårt uppdrag från Gud. Ingen kommer att veta helt säkert alla de härliga saker som 
Gud åstadkom genom vår närvaro, uthållighet, böner och tillbedjan förrän vi träffas i himlen, då det var uppenbart att Guds Ande var 
närvarande och skiftade/ändrade saker över LA (Los Angeles) och Hollywood och i dem som deltog! 

 

21 april, 2012:   (Utdrag från annonsering efter evenemanget – för att sälja CDn, DVDn, MP3 från detta KEYS/NYCKLAR) 
--- 
I want to thank those who attended, spoke, sponsored or volunteered at this global event for your various investments of time, prayer, 
energy, wisdom, resources and gifting to make KEYS LA/Hollywood an incredible success. Your contributions and selfless service and sacrifice 
are deeply appreciated by me and our core team leaders and advisory board. We fulfilled God’s purpose and mission for this event and 
successfully completed our assignment from God. No one will know for sure all of the glorious things God accomplished through our 
presence, persistence, prayer and worship until we meet together in heaven, as it was evident that God’s Spirit was present and shifting 
things over LA and Hollywood and in those who attended! 

 
 
 
 
 
 
 
Tiden får visa om Guds Ande verkligen skiftade/ändrade saker över Los Angeles och Hollywood! 
Denna bild fanns längst ner i denna annonsering...  

 
DET ÄR FLER ÄN ROMERSK KATOLSKA KYRKAN SOM 
GÖR ANSPRÅK PÅ ATT HA ”HIMMELRIKETS NYCKLAR”... 
 
 
 
 
Och jag skall ge dig himmelrikets nycklar...” 
                             Matteus 16:19 
  (Reformationsbibeln upplagan 2012) 
 
 
 

Jag skulle kunna översätta ena annonsen efter den andra som de skickar ut i sina nyhetsbrev... 
Här är bara en bild på annonsering för ytterligare konferens: 
 
 KINGDOM FINANCE        KUNGARIKET FINANSER 
 TIPPINGPOINT     TIPPPUNKT 
 A 7 MOUNTAINS GATHERING     EN 7 BERGEN SAMLING 
 FOR THE USA AND THE NATIONS    FÖR USA OCH NATIONERNA 
 April 19

th
-21

st
, Austin, Texas    19-21 april, Austin, Texas 

 
  
 Går inte djupare in på detta – men det är samma NARianer som ligger bakom! 
  
Och här är ett litet utdrag från en ”power point presentation” från ett nyhetsbrev kallad  
 ”Unlocking Storehouses for the Kingdom of God”   -    ”Att Låsa upp Förrådshus för Guds Rike” 

 
 
Förrådshus För Att Vinna Själar 
 
Dessa marknadsplatsgeneraler ges gudomliga strategier, spirituella 
uppfinningar, kreativa idéer, himmelska uppenbarelser, andliga gåvor, 
och kraften av Guds obegränsade och omätliga favör/gunst. Dessa 
förrådshus kommer att hjälpa till att finansiera sluttidens skörd av 
själar, förandlingen av samhällen och kultur, och lärjungaskap av 
nationer och städer. Amen. 

Bara detta lilla utdrag visar på en ”hierarki”... 
”Generaler” som har fått särskild gåva som ska förmedlas vidare ner till ”oss andra”... 



 Denna Nästa Nivå ICCC Konferens är en kallelse till dagens ”Petrus, Josef, Debora, Lydia och Daniel av idag", vars inflytande sträcker sig utanför 
kyrkans väggar. Under denna konferens kommer transformerande sanningar med tidlös vishet att imparteras/tilldelas. Är du en Peter, som 
Herren har kallat till att stiga ur båten och vandra i det övernaturliga? Eller är du en Lydia som var en välkänd affärskvinna som färgade och 
sålde lila tyg. Kungligheter och de rika bar lila tyg. Hennes verksamhet var tvungen att förse en konsistent, hög kvalitets produkt för att uppfylla 
de normer och behov av en förmögen kundkrets. 
Det är dags att övernaturlig vishet, kreativ och entreprenörskapsinnovativa idéer förlöses till dem som är hungriga efter mer och vill gå till 
nästa nivå. Det kommer också att vara av strategisk bön rådgivning i några av de många erbjudna sessioner. 
Kom med förväntan! Om Gud är för oss vem kan då vara mot oss, så om världsekonomin skakar så behöver vi inte frukta för vi är av ett 
Kungadöme som inte kan skakas! 

 

Den 24/4 kom ytterligare en annonsering från ”K.E.Y.S. / Marknadsplatsrörelsen”:           (även här endast ett utdrag) 
 
ICCC KANADA PRESENTERAR: 
 
Nästa Nivå 
          Marknadsplats Konferens 
 
 

                      Djup ropar till djup  
                    vid dånet av dina vattenfall.  
                      Psalm 42:8 (Folkbibeln)  

 
 

 
Marknadsplats Konferens 
26-28 april, 2012 
Hilton Niagara 
Niagarafallen, Ontario 
 
NÄSTA NIVÅ – NATIONELL MARKNADSPLATS KONFERENS 
26-28 APRIL, 2012 
HILTON FALLSVIEW NIAGARA FALLS, ONTARIO 

 
INTERNATIONAL CHRISTIAN CHAMBER OF COMMERCE   

INTERNATIONELLA KRISTNA HANDELSKAMMAREN 
 
This Next Level ICCC Conference is a call for the modern-day Peters, Josephs, Deborahs, Lydias and Daniels, whose sphere of influence extends 
beyond the walls of the church. During this conference the transformational truths with timeless wisdom will be imparted. Are you a Peter, who 
the Lord has called you to step out of the boat and walk in the supernatural? Or are you a Lydia who was a well-known businesswoman who 
dyed and sold purple cloth. Royalty and the wealthy wore purple cloth. Her business had to provide a consistent, high-quality product to meet the 
standards and needs of a wealthy clientele. 
It is time for supernatural wisdom, creative and entrepreneurial innovative ideas to be released to those who are hungry for more and want to 
go to the next level. There will also be strategic prayer counsel in some of the many sessions offered. 
Come expecting! If God is for us who can be against us, so as the world economy shakes we need not fear because we are of a Kingdom that 
cannot be shaken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SKRÄMMANDE ANNONSERING – ATT GE LÖFTE OM ATT TA SIG TILL “NÄSTA NIVÅ”!!!   

”USCH I FRÅT” HADE MIN KRISTNA MORMOR SAGT... 
 

Tidigare såg vi att FGBMFI – Full Gospel Business Men's Fellowship International – promotar Sverigebönen. 
Här ovan ser vi att ICCC är involverade och promotar Marknadsplatsrörelsen/Marketplace Movement! 
 

Och i förra nyhetsbrevet på sidan 27  >>  

kunde vi se att ICCC är medräknade som 
”Nätverk av Huvudpåverkare” i  
”7 Bergen Powerpoint -  Återta de 7 
Kulturbergen” – se röda pilen! 

OBS! 

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


Och den 25/4 skickade Charisma Media annonsering – där Chuck Pierce inbjuder att fira Pingst...  
Som var mycket tydligt i förra nyhetsbrevet om ”7 Bergen” så promotar och annonserar Charisma Media NARs Agenda 
och deras konferenser... skrev bl.a. på sidan 110 >> :  
 Men NU när jag vet om att ett av Bergen är just Familjen...och när jag vet att Charisma Media promotade Os Hillmans bok  
 ”Change Agent” (Förvandlings Agent) då blir det mer allvarligt och jag ser i alla fall sambanden... 
 De jobbar på för fullt – de som vill få denna förändring!!!   
 JAG TVIVLAR INTE LÄNGRE PÅ ATT CHARISMA MEDIA ÄR EN STOR DEL I DETTA OCH HJÄLPER TILL MED ATT FÖRMEDLA BÖCKER, 
 FILMER OCH OLIKA KONFERENSER ELLER BUDSKAP SOM BEHÖVER SPRIDAS FÖR ATT UPPNÅ DERAS VISIONER  
 OM ATT INTA DE 7 BERGEN... DE ÄR TYDLIGT HELT INVOLVERADE I ATT SPRIDA ALLT FÖR HERRAVÄLDESLÄRAN! 
 JAG UPPLEVER DET SOM OM DE SÄNDER ”VÅG PÅ VÅG” FÖR ATT HJÄRNTVÄTTA OCH FORSERA FRAM DENNA ”FÖRVANDLING” 
 PÅ ALLA 7 BERGEN...  Undra vad som kommer härnäst från Charisma Media... något om ett annat berg, tro? 

 
Chuck Pierce Inbjuder Dig att Fira  
Pingst och Ta Bort Täckningen från Din  
Nästa Nivå av Välstånd! (24-27 maj) 

 
PINGST 

Den Utlovade Äran/Härligheten... 

  ... Avtäckning 
   TA BORT TÄCKNINGEN FRÅN DIN  
  NÄSTA NIVÅ AV VÄLSTÅND! 

 
Kom och Fira PINGST den 14-27 maj på  
Global Spheres Center i Korinth, Texas 

 
Ingen avgift för att delta på plats eller 
 genom webbsändning! 
 
Från Tillgång till Överskottet till Genombrott!!!  
Pingst är en tid att fira överflödet av Herrens  
proviant! Pingst är en tid att positionera oss  
för multiplikation och ökning! 
 
 Kom med oss för att TA BORT TÄCKNINGEN  
FRÅN DIN NÄSTA NIVÅ AV VÄLSTÅND!   
Under ett år av att  
"tränga genom världens strukturer", så är denna  
Pingstsäsong en tid för att ta bort vad som täckt  
över och skymt rikedom som behövs för  
Kungarikets framåtskridande!  

                    ”Affärs Berget”...  tro? 

Jag tar inte med hela annonsen... detta räcker och talar tydligt... MISSA INTE ”GULDET” PÅ BILDEN! 
Som jag uppfattar det utifrån ovan bild och text, så är den ”utlovade äran/härligheten” alltså rikedom... 
Naturligtvis är högste ”aposteln” med som talare:  
 Peter Wagner, Barbara Wentroble, Jay Swallow, Sergio Scataglini, John Abercrombie, Pat Francis,  
 David Herzog, Robert Heidler, Daniel & Amber Pierce, John Eckhardt, Norma Sarvis, Kent Mattox 

 
Skrev även om Chuck Pierce i det förra nyhetsbrevet... ja, hans namn nämndes lite överallt... 
Men speciellt på sidorna 40-42  >> kan man bl.a. läsa vad C. Peter Wagner själv skrivit om Chuck Pierce: 
 Detta är Peter Wagner med en mycket viktig och spännande budskap. På min 80-årsdag, 15 augusti, 2010, 
 överlämnade jag officiellt GHM (Global Harvest Ministries) över till Chuck Pierce i Denton, Texas. Istället för att fortsätta 
 GHM, organiserade Chuck Global Spheres, Inc. (GSI), en ny vinlägel för apostolisk upprättning (gruppering/allians) som 
 kommer att bära Doris och mig in i framtiden. Chuck är VD och jag är Apostolisk Ambassadör. Som ett led i denna 
 övergång har vi stängt GHM hemsida, och överfört vårt material till GSI hemsidan.  
 Vänligen klicka på Global Spheres (Globala Sfärer) och ni kommer nu att hitta det som brukade vara på GHM hemsida.  
 Må Gud välsigna er och ger er framgång på alla sätt!  
 C. Peter Wagner, Apostolisk Ambassadör Global Spheres, Inc. 

Chuck Pierce är med andra ord C. Peter Wagners efterträdare!   

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/Nyhetsbrevet_Marknadsrorelsen_NAR.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/Nyhetsbrevet_Marknadsrorelsen_NAR.pdf
http://globalspheres.org/


Som vi märkte tidigare i detta brev så var Daniel Viklund med i Klara kyrka – delaktig  i Svergie Bönen...  
 
Tror jag det – detta kommer ju från C Peter Wagners och hans apostlar & profeter i USA! Johannes Amritzer och Daniel 
Viklund är ju  ledare i ”Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom” http://www.missionsos.org/sv/natverk/  Och detta 
nätverk kan ledas tillbaka till Wagner... Johannes har själv sagt att han är medlem i ICA = International Coalition of 
Apostles: 
http://www.baptist.fi/mst/PDF2005/Mst_07_05/Mst_07_05_konferensen.pdf - ”Missionsstandaret - Johannes Amritzer”   
 Amritzer hör till det apostoliska nätverket International Coalition of Apostles, som han beskriver som ett försök till enhet och 
 ekumenik som inte bygger på någon samfundstillhörighet. Detta nätverk för förkunnare är stort i USA och i Australien.  
 Ledare i USA är Peter Wagner.  – Vi möts några gånger per år på olika håll i världen och har en härlig gemenskap. 

 
I februari i år hade de ännu en ledardag:   
 http://www.missionsos.org/sv/natverk/kommande.php - Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom 
 Varmt välkommen till Ledardagar! 
 Det är med stor glädje jag vill bjuda in dig till nästa Ledardag 11 februari 2012! Vi minns förra Ledardagen med  
 Dr Wilfred Lai med tacksamhet, det är alltid fest att träffas! Denna gång har vi förmånen att lyssna till Pastor  
 Ron Johnson och Melodie Leake. 

 
Pastor Ron Johnson är en av mina bästa vänner och en sann andlig pappa och apostel. Ron förestår 
Markham Woods Church i Orlando FL, USA men reser även och talar och undervisar på olika ledarseminarium 
runt om i världen. Han är en fantastisk Gudsman med stort hjärta och en av de visaste och mest trosfyllda män 
jag träffat. 
 

Melodie Leake är 5-barnsmamman som tillsammans med sin man Jeff förestår Allison Park Church i Pittsburgh PA, 
USA. Melodie leder kvinnoarbetet i församlingen och står vid sin mans sida i deras vision om att plantera 100 
församlingar de nästkommande 10 åren. Hon är en stark vardagsnära Gudskvinna med båda fötterna på jorden och en 
stor förebild i hur man som kvinna hanterar balansen familjeliv-tjänsten. 
 

När: Lördagen den 11 Februari 2012  -  Plats: SOS Church Stockholm  -  Tid: 09:00 - 16:00  
Schemat för dagen ser ut på följande sätt: 
09:00-09:30 Registrering 
09:30-10:00 Lovsång 
10:00-10:50 Melodie Leake, session 1 
10:50-11:00 Paus 
11:00-12:00 Melodie Leake, session 2 
12:00-13:00 Lunch 
13:00-14:00 Ron Johnson, session 3 
14:00-14:20 Kaffe paus 
14:20-15:30 Ron Johnson, session 4 
15:30-16:00 Avslutning av Johannes Amritzer 
Kostnad för att delta på Ledardagen är 250 SEK. Anmälan går att göra via formuläret till höger.  
Betalningen sker vid registreringen. Vid frågor kontakta oss gärna på info@missionsos.org 
 
Varmt välkommen till SOS Churchs lokaler på Kungsholmen, Stockholm dessa dagar!  
Kom och be, visionera och dela gemenskapen med oss! 
 
För ett förvandlat Skandianviens skull, 
Thomas Jonsson, Daniel Viklund och Johannes Amritzer 

 

Jag lägger inte ner tid på att ta reda på vilka dessa talare är... 
Men de är troligt att de kommer från ”Profet- & Apostlarörelsen” i USA!       
                                                                                                                                                       
I förra nyhetsbrevet om 7 Bergen uppmärksammades Skaraborgsbönen med en folder där det bl.a. stod: 
           ...Och från den här regionen ska en röst höras i landet    
           som påverkar kristenhetens utveckling.  
                               Profetia av Daniel Viklund 
                     Juli 2006 

I nyhetsbrevet kunde man läsa hela Daniels ”profetia” över Skaraborg och Skara Domkyrka... 
Med fanns även tidningsartiklar från Skara som – i mina ögon – visade på motsatsen till den ”profetian”...  

som i mina ögon bevisade att det var en falsk profetia... se sidan 74-80  >>  
 

http://www.missionsos.org/sv/natverk/
http://www.baptist.fi/mst/PDF2005/Mst_07_05/Mst_07_05_konferensen.pdf
http://www.missionsos.org/sv/natverk/kommande.php
mailto:info@missionsos.org
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html


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

Här är ytterligare bevis på att det var ”en annan ande 
och ett annat evangelium” som profetian gällde, 
tyvärr... 
Detta lilla annonsblad delades ut i just Domkyrkan  
i Skara vecka 13, 2012!  
 
OM Gud ”gjort anspråk på Domkyrkan”... hade 
detta blad då delats ut från Domkyrkan?  
NEJ, det tror inte jag! 
 
Livsåskådningsmässa 
Tema – ATT SKAPA EN BÄTTRE VÄRLD 
 
Arrangörer – bl.a. Svenska Kyrkan!  
 
Passa på att samtala och ställa frågor till 
Representanter för judendom, kristendom, islam, 
bahai, hinduism, buddhism, samfundet forn sed och 
humanisterna... 
 
ALLT i enlighet med SKR (Sveriges Kristna Råd) och 
Charta Oecumenica!!!  
Där man uppmanas ha ”interreligiös Dialog”... 
 
Detta är både religiösa, mänskliga och 
sekulariserade krafter – må jag säga! 
 
 Samfundet forn sed:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Samfundet_Forn_Sed_Sverige - Samfundet Forn Sed Sverige 

 http://www.samfundetfornsed.se/ - Fd. Sveriges Asatrosamfund 
 http://www.samfundetfornsed.se/om-forn-sed-1282539 
  Vår religion är polyteistisk, vilket betyder att vi erkänner och vänder oss till en mångfald av gudar och makter. Bland dessa gudar 
 och gudinnor finns bland annat Oden, Freja, Tor, Sif och andra ur den fornnordiska mytologin. Därför händer det också att 
 religionen kallas för ”asatro”.  De flesta sedutövare känner dock att det begreppet är alltför snävt, inte alla gudar är asar – Freja 
 t.ex. hör i myten till vanernas ätt, dessutom är det inte bara till gudar och gudinnor vi vänder oss utan även till naturväsen som 
 alfer, vättar, dvärgar, skogsrån och så vidare. 
 Vi uppmärksammar och firar dessa makter i ritualer som vi kallar för blot. Blotet kan sägas vara som en symbolisk fest där vi 
 bjuder in gudar, gudinnor och väsen att delta, vi erbjuder dem gåvor och formar en relation till dem. Ett blot kan vara väldigt 
 enkelt och intimt men det kan också vara en stor ceremoni med många deltagare. Våra högtider är knutna till årstidernas växlingar 
 och vi håller också ceremonier kring livets stora skiften såsom bröllop, begravningar, namngivningar av barn och mycket mera. 

 
 Bahai:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1'%C3%AD  

 http://www.bahai.se/ - Svenska Bahá’i-samfundet 
 Bahá'i-tron är den yngsta världsreligionen - möjligen ett av världens största organiserade färgrika samfund. Vi bahá'íer är  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Samfundet_Forn_Sed_Sverige
http://www.samfundetfornsed.se/
http://www.samfundetfornsed.se/om-forn-sed-1282539
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1'%C3%AD
http://www.bahai.se/


 förenade i tron på en Gud, mänsklighetens enhet och de stora religionerna är som kapitel i en bok.  
 http://www.bahai.se/om/index.htm Vad är bahá'í? 
 Bahá'í är en världsomfattande rörelse, en sammanslutning av människor med olika nationalitet, kultur, religiös och social bakgrund, 
 som verkar för fred, samarbete och harmoni mellan alla jordens folk. Den har sitt ursprung i Persien (Iran). Namnet bahá'í kommer 
 från det arabiska ordet bahá som betyder ljus, strålglans, härlighet.  
 Bahá'í grundades år 1844 av en ung köpman, Báb (1819-1850), i staden Shiraz i södra Persien. Báb lärde att en ny tidsålder av 
 mänsklig enhet och framsteg vara nära förestående. Hans uppgift var att bereda vägen för Bahá'u'lláh (1817-1892), 
 bahá'írörelsens huvudsaklige grundare, vilken skulle ange riktlinjerna för den nya utvecklingen mot en enad värld. 
 

 
Denna Livsåskådningsmässa verkar också helt i enlighet med den nya rörelsen som nu tycks ”lanseras” om att 
sträva efter Fred… som vi kunde läsa om i tidningen Dagen:  Se bilaga # 27  ifall det skulle försvinna. 
 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=303462 - Vi vill stödja en rörelse för fred  
 En rörelse för fred är på väg bland kristna. Vi hoppas att den kommer att gestalta sig enligt god folkbildningstradition skriver 
 företrädare för Sveriges kristna råd och Kristna fredsrörelsen. 
 - - - 
 Initiativtagare till mötet var en arbetsgrupp, samordnad av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet. 
  
 Sveriges kristna råd behandlar för tillfället ett förslag om ett svenskt ekumeniskt fredsmöte som skulle kunna äga rum om något 
 eller några år. Detta kan ses som en naturlig fortsättning på det dokument som kyrkorna formulerade för 1,5 år sedan "Fred - 
 detta vill kyrkorna", ett litet häfte som alla kyrkosamfunden i SKR står bakom. 
 - - - 
 Några exempel i vårt sammanhang: Kristna fredsrörelsen inbjuder till utbildningar om ickevåld och utbildar fredsobservatörer som 
 sänds till Latinamerika. I höst startar en man en ettårig utbildning i fred, ickevåld och ledarskap i samarbete med Härnösands 
 folkhögskola. Sveriges kristna råd driver Följeslagarprogrammet till Palestina och Israel. Kyrka för fairtrade och Kyrkornas globala 
 vecka är också former av fredsarbete eftersom rättvisa och fred hör samman. Bilda har nyligen i samverkan med Diakonia gett ut 
 studiematerialet Rättvisa i konflikt, Sensus erbjuder tillsammans med Svenska kyrkan Världens kurs till intresserade. 
 - - - 
 Vi hoppas att kristna i många församlingar under de kommande två åren kommer att fördjupas i sina kunskaper och färdigheter 
 att vara aktiva fredsbyggare. Och vi hoppas att detta, i god folkbildningstradition, kommer att gestalta sig i studier, musik, 
 kulturaktiviteter, demonstrationer, aktioner av olika slag samt politiska initiativ mot våld och krig, för ickevåld och fred - i vår 
 närmaste omgivning och i internationella relationer. 
 
 Vi anar att en rörelse är på väg. Guds fred är ledstjärnan. Och vi vill gärna vara med! 

 
Observera att det INTE står ”Guds Ord är ledstjärnan”! Och här har ”frid” bytts ut till ”fred”...det är stor skillnad! 
Observera också att det inte nämns något om utbildning i Bibeln... eller utbildning i Evangelisering... 
GUDS FRID KAN ENDAST ÅSTADKOMMAS GENOM KRISTI EVANGELIUM – DET FINNS INGEN ANNAN VÄG! 
DETTA LÅTER MER SOM PÅVERKAT AV RICK WARRENS ”FREDS PLAN”!!!?  
 
EN RÖRELSE FÖR FRED!!!  Vart står det i Bibeln att vi ska sträva efter fred?   
Vi ska förkunna Kristi Evangelium så att människor/själar kan få FRID MED GUD! 
 Romarbrevet 5:1-2: 
 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: By whom also  
 we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. (KJV) 
 Då vi nu har blivit rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi 
 också har fått tillträde i tron till denna nåd som vi står i, och vi berömmer oss av hoppet om Guds härlighet.
                          (Reformationsbibeln) 
 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom 
 honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.  
            (Folkbibeln) 
Läser man ”modernare” Bibelöversättningar så märker man att frid bytts ut till fred på vissa ställen... 
 Hebréerbrevet 12:14: 
 Sträva efter frid med alla och efter helgelse, utan vilken ingen får se Herren. (Reformationsbibeln) 
 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. (Folkbibeln) 
 Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren.  (Bibel 2000) 
Denna sorts fred kan till slut endast leda till en världsreligion... 

http://www.bahai.se/om/index.htm
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=303462


Och på väggen hängde en ikonbild... 

Tänk hur vilseledande de kristna tidningarna är när de skriver om alla möjliga ”trosriktningar” och inte hänvisar till 
Guds Ord och Sanningen som finns där... Enormt tragiskt! 
 
Som sagt, detta lilla annonsblad ATT SKAPA EN BÄTTRE VÄRLD delades ut i Domkyrkan i Skara i slutet av mars... 
Domkyrkan, som Gud skulle ta anspråk på, enligt ”Daniel Vilkunds profetia”, är här med att promota ett ”interreligiöst 
evenemang”... TRAGISKT! 

För att läsa ”profetian” och mer om detta se sidan 73-79 i nyhetsbrevet om 7 Bergen/NAR >> 

 
Ha ingen del i vare sig Livsåskådningsmässa eller rörelsen för fred – vi gör bäst i att hålla oss till Guds Ord och inget 
annat!  
  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. Ty sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus, utan sin buk, och  
  genom milda ord och smekande tal bedrar de deras hjärtan, som är oskyldiga. 
         Romarbrevet 16:17-18  (Reformationsbibeln) 

 
Här är ännu ett ”bevis” på att Domkyrkan inte ”påverkar kristenhetens utveckling” på ett Bibliskt sätt: 
 
Nu har man hyrt ut den gamla kyrkogården i Skara till den ortodoxa patristiska församlingen... och på så sätt 
”uppmuntrar” till denna församlings planer att bygga kloster i Skara! 

 
 
 
 
 
 
- Det är glädjande att kunna ställa upp  med lokal med tanke på att det finns 15 procent 
invandrare i skara och att många av dem är kristna, säger domprost Anders Alberius.  
- - -  
... för att ordna altare, träkors och ikoner till lokalen. 
- - - 
... Skara är den perfekta platsen att bygga ett kloster på. Dels av historiska skäl,  
dels för att det är en lugn plats. Kloster lämpar sig inte i storstäder... 

Se bifogad bilaga #28  ”Ortodox_SKLT 27 feb, 2012”  för att läsa artikeln. 

 
Man måste verkligen fråga sig HUR detta kan ske... 
Domprost Anders Alberius ser alltså inget behov av att förmedla Kristi Evangelium till dessa som sitter fast i altare, 
träkors och ikoner... se bilderna i artikeln... men det är kanske inte så konstigt när Svenska Kyrkan själva inte tagit 
avstånd från sådant... de har aldrig helt tagit avstånd från RKK, tyvärr... 
 
Åter igen – ALLT i enlighet med SKR (Sveriges Kristna Råd) och Charta Oecumenica!!!  
Där man uppmanas ha ”interreligiös Dialog”... 
I mina ögon så är detta i alla fall raka motsatsen till Daniels så kallade ”profetia”...  
 
Blir påmind om denna Bibelvers:  ”Jag är emot profeterna, säger Herren, de som bär fram  
    sin egen tungas ord och säger: "Så säger Herren."   Jeremia 23:31 Folkbibeln 

 
Och den 20-22 april var det Expo i Skara där  
”Kyrkorna i Skara” hade gemensam monter...  
Där erbjöds bl.a. Alpha-kurser, retreater och  
”frälsarkransen”...  
 

Ett smörgåsbord av ”religiösa upplevelser”... tyvärr! 

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


Och så har man tagit bort predikstolen även i Pingstkyrkan i Skara... 
 Detta är ett av kännetecknen på att man är en ”Purpose Driven” kyrka = influerad av Rick Warren... 
 
 Läs dessa högaktuella funderingar av Elvor Ohlin:  
 http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS%201-12-10.html       LÄS HELA ARTIKELN! 

 HUR VET JAG OM MIN FÖRSAMLING BÖRJAR KOMMA IN UNDER RICK WARRENS VISION? 
 Dessa tecken kommer att infinna sig när en församling är målet för att övertagande av Rick Warrens nätverk:  

 En förändring kommer i musiken till ett modernt stuk, mer rockigt.  

 Körer och gamla sångböcker skall bort. 

 Bort med orglar och piano för elgitarrer trummor och rockinstrument. 

 Upprepande körer och verser i det oändliga i sången införs. 

 Klädseln förändras drastiskt till världens. 

 Styrelsemötena och Äldstekåren avsätts. 

 Pastorn + några till tar över hela församlingen. 

 Ett 40 dagars studieprogram införs relationsbaserat.  

 Ambigiösa finansiella rapporter görs.  

 Bönemötena förändras till andra tider eller försvinner helt.  

 Söndagsskolledarna byts ut mot nya som gått igenom förändringen. 

 Ordet Söndagsskola försvinner och kommer att ersättas av nya namn.  

 Kors och andra typiska kristna symboler tas bort både innanför och utanför kyrkan. 

 (Korset i kyrkan brukar effektivt döljas bakom svarta draperier)  

 Predikstolen flyttas bort (som ofta har namnet JESUS på).  

 Warren vill att man använder nyare biblar (själv använder han parafras).  

 Nu kommer bara olika verser att visas på en skärm på mötena.  

 Filmer från Rick Warren brukar visas på mötena.  

 Dekorer, mattor och tapeter kan förändras så att det inte liknar en kyrka.  

 Ordet kyrka brukar också elimineras  

 Man eftertrycker "Ha kul" och vänder sig till ungdomar. 

 Inbjudningar till förbön och omvändelse försvinner helt.  

 Ord som synd, ofrälst, förlorad mm kommer att försvinna.  

 En utfrysning sker av dem som inte är med i Rick Warrens nätverk och program. (Hat)  

 Stängda möten mellan Pastorn och andra utan information till församlingen (Mörker)  

 En öppen fiendeskap visas mot de medlemmar som inte gått med i förändringen eller har lämnat för en annan församling eller grupp.  

 

 Här kan vi läsa om PELAGIANISM...  WARRENS PEACE (FREDS) PLAN OCH ”DEN TREBENTA STOLEN”... m.m. 
 http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS_06-04-12.html       LÄS HELA ARTIKELN! 

 Pelagianismen leder till att människan tror på sig själv och sin egen förmåga. Vem vill sen höra Evangelium om omvändelse och synda-
 bekännelse, pånyttfödelse och fullständigt beroende av GUDS NÅD? Då är man inte mottaglig för sanningen. På grund av pelagianismens 
 inflytande lockar man på alla möjliga sätt människor till kyrkan, men med stor risk att de inte alls blir pånyttfödda och får en levande tro. Man 
 invaggas i tron att man är god och älskad av Gud - med följden att man fortsätter att tro på sig själv och man tror att "frälsning" är i princip 
 bara att inse att Gud tycker att jag är ok som jag är och att Gud ska göra livet lättare för mig...  
 Jag kan fortsätta leva som förut men lägga till Jesus... 
 ---  

           Dominion 
 Rick Warrens PEACE-plan [Fredsplan] leder till samma tänkesätt som Dominion-läran, att utbreda ett synligt "Gudsrike" genom att inta 
 positioner i politik, ekonomi och religion. Det är samma tänkesätt som i "De 7 kullarna" >> & >> . Det är ett falskt Guds rike som bygger 
 på makt och människans styrka "i Guds namn". De 7 kullarna [inom den "karismatiska" rörelsen] och Rick Warrens fredsplan, Påven 
 med RKK och Tony Blairs Interfaith-program och FN:s fredsplan som är New age-planen och Frimurarplanen, kommer alla att passa in i 
 det sista, stora system - världspyramiden - som utgör den nya världsordningen (NWO). Hebreiska rötter-killarna [Two House] som tror 
 sig tillhöra Efraim och därmed ha rätt till det fysiska landet Israel och som skall "tränas för att regera med Kristus" som någon uttryckte 
 det, kommer säkert att hitta sin plats i systemet (eller berget). Romerska katolska kyrkans jesuiter har gjort sig kända för sin listiga 
 infiltration och det har även New agarna. Påven (påvarna) har både uttalat sig och tydligt visat sitt befrämjande av "den nya 
 världsordningen".  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS%201-12-10.html
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http://www.truereformation.net/2011/08/28/varning-rom-varldskyrkan-intar/
http://www.truereformation.net/kingdom-now-3/


 År 1975 åt Bill Bright, grundaren av Campus Crusade, och Loren Cunningham, grundare av Ungdom Med Uppgift 
(KJ: UMU...1 av 8 baser i Sverige: http://www.ywamrestenas.se/index.php?id=home&L=1), lunch tillsammans.  
Gud gav samtidigt var och en av dem ett budskap att ge till den andra: "Kulturen är formad av sju sinnes-formare  
eller berg i samhället. Om vi kan påverka varje av dessa områden för Kristus, så kommer vi att vinna kulturen i vår 
nation." 

 
 Dessa 7 berg är: 
 1. Media Berg 
 2. Regerings Berg 
 3. Utbildnings Berg 
 4. Affärs Berg 
 5. Kyrk Berg 
 6. Konst och Underhållnings Berg 
 7.Familje Berg 
 
 

Innan jag avslutar detta brev så kopierar jag in vad jag skrev i det förra nyhetsbrevet förra året – för det här är vad 
de ”7 Bergen/Pelarna” verkligen går ut på!  
  
 http://retakeyourcity.com/mountains.html - Retake Your City Återta Din Stad 
 What are the 7 Mountains?  Vilka är de 7 Bergen? 
 
 
 
 
 
  
 These 7 mountains are:     
 1. Media Mountain    
 2. Government Mountain    
 3. Education Mountain  
 4. Business Mountain     
 5. Church Mountain    
 6. Arts and Entertainment Mountain   
 7.Family Mountain   

 
 http://thechurchofjesuschrist.us/tag/os-hillman/  - Seven Mountains of Joel's Army – A Template for Warfare 
                                     Sju Berg av Joels Armé – En mall för Krigföring 
 Watch the video first     Titta på videon först     (länken ovan!) 
 
 
 
 
 
 Ja, vad gör vi? BRA FRÅGA!  
 Se till att varna alla vi kan och själva ta avstånd från allt som har med detta att göra! 
 Wagner är 81 år så han verkar pusha för fullt att detta ska ske nästa år (i år alltså), för att själv få vara med om detta... 
 
 Församlingar finns kvar inom sitt samfund (Pingst, Metodist, Baptist m.m.) men har anammat NARs agendor och mål... 
 och många gånger vet inte ens medlemmarna om det... de har blivit ”NARianer” utan att veta om det!    
  
 Ta reda på vad din församling står i förhållande till NAR! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
I maj kommer John Arnott åter till Arken i Sverige...  http://www.arken.org/konferens-och-event/aktuella-konferenser/catch-the-fire/inbjudan.aspx 
Och detta är LIKA ILLA som NARs ”7 Bergen strategier”!   
 
 
 
 
 
 
 

Det är samma ”Trosrörelse” och  
dess ”apostlar och profeter”  
som ligger bakom! 
 
Bara för att visa på detta:  
http://johnandcarol.org/itinerary/voice-apostles  - Voice of the Apostles Conference  –  19 Oct 2012 - 20 Oct 2012 
            Apostlarnas Röst Konferens 
    ÅK EJ PÅ DETTA!            Talare:  John Arnott, Randy Clark, Bill Johnson, Heidi Baker, Che Ahn 

Märkte du att de alla säger samma sak? De har berättat exakt vad de planerar att göra, att överta 
"handelsportarna”, så att den kan bli en tippunkt för att kontrollera kulturen. C. Peter Wagner har sagt att 
han vill ha en ’Apostolisk Regeringen’ vid 2012. 
Så, vad gör vi? 

Intressant att se att  
Birger Skoglund också  
kommer till Arken!  
Tre besök i mars, april & maj! 

http://www.ywamrestenas.se/index.php?id=home&L=1
http://retakeyourcity.com/mountains.html
http://thechurchofjesuschrist.us/tag/os-hillman/
http://www.arken.org/konferens-och-event/aktuella-konferenser/catch-the-fire/inbjudan.aspx
http://johnandcarol.org/itinerary/voice-apostles
http://thechurchofjesuschrist.us/?s=c.+peter+wagner


På denna YouTube kan man se att John Arnott var med och ”välsignade” Todd Bentley i Lakeland 2008... 
 http://www.youtube.com/watch?v=gkrtac7IgXs - Todd Bentley Blessed by Apostles 
 On June 23rd Todd received the blessings of some of the most recognized Apostles in the Church... Bill Johnson, Che Ahn,  
 John Arnott, Rich Joyner, etc... 
 
 
 
Detta skrev Lennart Jareteg inför Arnotts förra Sverigebesök 2010: 
http://bibelfokus.se/synkning#Anchor-14210 - Falska profeter invaderar Sverige - avfallet synkroniseras 
 4.2. John Arnott på Arken 22-25 april, 2010 
 Den man som mer än någon annan förknippas med den s.k. Toronto-välsignelsen (Toronto blessing) är John Arnott. Toronto-välsignelsen var och 
 är en i allra högsta grad falsk väckelse. Den hade sitt fokus på mycket underliga andliga manifestationer av kundalinityp, men de ansvariga 
 kallade det för ”holy drunkness” (helig fylla). Folk pladdrade, dansade och skrattade som berusade, skakade, sprattlade, upplevde värme- och 
 ljusströmmar, man föll till höger och vänster, fram och baklänges, och folk både lät och rörde sig som olika djur. Den "smörjelse" (andemakt) som 
 man menade var verksam i Toronto hade John Arnott hämtat indirekt från Rodney Howard Browne, men John Arnott och hans fru Carol hade 
 också fått särskild förbön från Benny Hinn, kanske uppåt 50 gånger. Efter sådan förbön kunde Carol bli så "berusad i anden" att John var tvungen 
 att bära henne hem.("Counterfeit revival", Hank Hanegraaff, sid. 46) 
 Via länkarna nedan kan du ta del av hur det kunde se ut och låta där Toronto-välsignelsen drog fram. 
 http://www.youtube.com/watch?v=xCeVZ6e2T0E 
 http://www.youtube.com/watch?v=nSyj2pZisG0 
 http://www.youtube.com/watch?v=pU9ZOINBdi0 
 Det skall också nämnas att John Arnott är en av personerna bakom lanseringen av Soaking – en andlig metod som är en slags blandning av Toronto-
 välsignelsen och meditation. Jag har skrivit lite mer om detta i texten Ytterligare några steg närmare New age. 

Värt att läsa hela artikeln och den tål att läsas om, ifall du redan läst den när den skrevs 2010! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Bäst att sluta innan Charisma Media skickar fler annonseringar! 
Så blev det ännu ett långt nyhetsbrev – men inte lika långt som det förra ;-D) 
Jag har ytterligare info som jag anser är viktigt att förmedla och varna för – men det får bli i ”Del 3”... 
 
Som en syster i Herren från USA skrev efter att läst det engelska nyhetsbrevet om ”7 Bergen”:  
 http://www.truereformation.net/2012/02/19/karin-j-news-the-marketplace-movement-7-mountains-k-e-y-s-nar/  
 The Marketplace Movement… 7 Mountains… K.E.Y.S. = NAR 

“All you can do is present your findings and align it with Biblical Truth..........May the Truth be seen and heard 
through spiritual eyes and ears.” 
 
 
 
 
Detta är skrivet utifrån min kunskap om Guds Ord och det är med bön och förhoppning att NÅGON som läser ska 
”vakna upp och inse” och ta sig ut ur dessa sammanhang och verkligen blir löst från detta! Den Sonen gör fri – är 
verkligen fri! 
  Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.  
  Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända  
  om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty  
  han skall ge mycken förlåtelse.   Jesaja 55:6-7  (Folkbiblen) 
 
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 e-mail fungerade då detta e-mail 
skickades ut) 
 
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.  

 "Allt du kan göra är att presentera det du hittat och justera det med Biblisk Sanning.........Må Sanningen ses  och 
höras  höras genom andliga ögon och öron." 

 

 

 

Den 23 juni tog Todd emot välsignelser av några av de mest erkända Apostlarna i Kyrkan... Bill Johnson, Che Ahn,  
John Arnott, Rich Joyner, etcetera... 

http://www.youtube.com/watch?v=gkrtac7IgXs
http://bibelfokus.se/synkning#Anchor-14210
http://bibelfokus.se/sv/question/101107
http://www.youtube.com/watch?v=xCeVZ6e2T0E
http://www.youtube.com/watch?v=nSyj2pZisG0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pU9ZOINBdi0
http://www.bibelfokus.se/ytterligare_steg
http://www.truereformation.net/2012/02/19/karin-j-news-the-marketplace-movement-7-mountains-k-e-y-s-nar/

