
Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 30/3-11  
New Wine & Bill Johnson 
 
 
Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus! 
 
En syster i Herren frågade i december (2010) om Bill Johnson och ”New Wine”...och ville ha lite mer information... 
Jag hade en del information om honom redan från februari 2009 efter den s.k. ”Lakeland Väckelsen”...då Bill Johnson 
”försvarade” Todd Bentley... 
 
Med tanke på att han kommer till Sverige i år, både i maj och i augusti, så kände jag att det var viktigt att även varna 
för detta sammanhang... Tyvärr! 
 
Detta är en ”kort summering” med tanke på ALLT som skulle kunna skrivas! 
Det är lite ”SvEngelska” och p.g.a. av tidsbrist så hinner jag inte översätta så mycket (eller spendera tid på att få det 
korrekt översatt) – ni får ha överseende!   
 
Detta är Bill Johnsons webbsida: http://www.bjm.org/home.html  
Högst upp på denna webbsida finns olika titlar och de i sin tur leder till andra rubriker med länkar (jag tar bara med en 
länk per titel):  
 
AS IT IS IN HEAVEN - perspectives for reformation  –  SÅ SOM I HIMMELEN - perspektiv för reformation: 
http://www.bjm.org/content/2/changing-your-mind.html - Changing Your Mind  -  Att Ändra Ditt Sinne/Dina Tankar 
Till vänster finns en 1:21-minuters videosnutt från School of Healing and Impartation – Global Awakening (mer om 
detta nedan!) om helanden som skall ha ägt rum… och till höger ett utdrag från en bok: 
"It is unnatural for a Christian not to have an appetite for the impossible." 
One of the major functions of miracles and supernatural living is to offer immediate, irrefutable proof of what God 
wants to happen on earth.  It demonstrates who God is by showing what His reality looks like.  The apostle Paul put it 
this way,   
 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, 
  that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God  
 (Romans 12:2, emphasis mine). 
 
Aren't you tired of talking about a gospel of power, but never seeing it in action?  Aren't you tired of trying to carry out 
the Great Commission without offering proof that the Kingdom works?  Too many of us have been like a vacuum 
cleaner salesman who comes to the door and throws a handful of dirt in on the floor and says, "I represent the new 
Whiz Bang vacuum cleaner company.  My vacuum cleaner is so strong that you have to remove pets and small children 
from the room.  It sucks up everything in sight."  But instead of demonstrating the vacuum cleaner he simply hands you 
a brochure (tract), promises that the machine will work, and walks away.  That's cheating people!  
Excerpts from Supernatural Power of a Transformed Mind Chapter 1 
by Bill Johnson,  Destiny Image Publishers 
"Det är onaturligt för en kristen att inte ha någon aptit för det omöjliga." 
 En av de viktigaste funktionerna i mirakler och övernaturligt leverne är att erbjuda omedelbar, obestridligt bevis för 
vad Gud vill ska hända på jorden. Det visar vem Gud är genom att visa hur Hans verklighet ser ut. Aposteln Paulus 
uttryckte det på detta sätt,  
 Och anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse,  
 så att ni kan pröva vad som är Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja. (Ref.Bibeln)  
 (Rom 12:2, betoning av mig). 
 
 Är du inte trött på att tala om ett evangelium med makt, men aldrig få se det i verkan/handling? Är du inte trött på att 
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försöka utföra missionsbefallningen utan att erbjuda ett bevis på att Herradömet/Riket fungerar? Alltför många av 
oss har varit som en dammsugarförsäljare som kommer till dörren och kastar en handfull jord på golvet och säger: "Jag 
representerar den nya Whiz Bang dammsugare företaget. Min dammsugare är så stark att du måste ta bort husdjur 
och små barn från rummet. Det suger upp allt i sikte."Men istället för att demonstrera dammsugaren så överlämnar 
han bara enkelt en broschyr (traktat), lovar att maskinen kommer att fungera, och går iväg. Det är att lura människor! 
 Utdrag ur Supernatural Power of a Transformed Mind Kapitel 1 
(”Den Övernaturliga Kraften av ett Förvandlat Sinne”) av Bill Johnson, Destiny Image Förlag 
 
Vänner, ”att ni kan pröva vad som är Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja” innebär inte i fösta hand att gå 
ut och ”demonstrera” något... Det handlar om att pröva utifrån Skriften om vad som är Guds vilja och välbehagligt 
inför Honom. Genom regelbunden Bibelläsning och tro på det vi läser så får vi ett ”förnyat sinne” och får insikt om 
Guds vilja. Då kan vi pröva olika läror och vi kan ta avstånd från världens ”nöjen” som inte behagar Gud och villoläror 
som förmedlar ett annat evangelium. Då kommer Guds kraft genom Hans Helige Ande som gör att vi vågar följa Jesus 
Kristus och det Han har uppenbarat för oss utifrån Skriften! Att demonstrera för omgivningen om ett förnyat/ 
förvandlat liv är väl ett bevis på att Guds Rike existerar och att Evangelium – än idag – är Guds Kraft till Frälsning! 
Det ÄR fortfarande ett Evangelium med makt vare sig det blir omedelbara mirakler eller ej! Halleluja! 
 
 
POINTING HOME - living in a revival culture   –  ATT PEKA HEM - att leva i en väckelsekultur 
http://www.bjm.org/content/7/courage-to-leave-a-legacy.html - Courage to Leave a Legacy  -  Mod att Lämna ett Arv 
Till vänster finns en 2:17-minuters videosnutt från Signs and Wonders Conference – Toronto Christian Fellowship där 
man först hör musik och ser en kvinna på scenen som målar! Ska detta föreställa ”att måla i anden” tro? Ja, man kan ju 
undra! Sedan kommer Bill Johnson och säger: 
Just put your hand on your heart. I just want you to pray something real quick here before we transition. I tell you, I 
believe that tonight the Lord is going to release a gift called "Supernatural Courage".  I believe the Lord is going to 
impart a grace for unreasonable courage. Crazy courage. I want you to ask for, I want you to ask for – ask this 
specifically – for a "Supernatural Courage", something that is beyond what we can muster up on of ourselves. Lord we 
pray that right now; let there be release of the gift of grace, for the kind of courage that shapes the course of history.  
I ask that there be mantels over bodies, church gatherings, over individuals, over families. That the House of God will be 
known as well as a House of great courage. I pray for every bold individual in the room; let there be a filling with all 
boldness. Let there be a completion of the gift in maturing and developing to a whole other level of boldness of 
courage. Lord, we ask for the kind of courage that attracts heaven into the atmosphere, the kind of courage to which 
you show up and say amen to. That's what we ask for. We ask for it now in Jesus' name. 
Bara lägg handen på hjärtat. Jag vill bara att ni ber något riktigt snabbt här innan vi går vidare. Jag säger er, jag tror 
att ikväll ska Herren ”impart”/förmedla en gåva som heter "Övernaturligt Mod". Jag tror att Herren kommer att ge en 
nåd för orimligt mod. Galet/tokigt mod. Jag vill att ni ber om, jag vill att ni ber om – be speciellt om detta - för ett 
"Övernaturligt Mod", något som är bortom vad vi kan åstadkomma i oss själva. Herre vi ber att just nu; låt nådens 
gåva förlösas, för den typ av mod som formar historiens gång.  
Jag ber att det ska finnas mantlar över kroppar, kyrkosammankomster, över individer, över familjer. Att Guds Hus blir 
känt även som ett Hus med stort mod. Jag ber för varje frimodig person i rummet; låt det bli en fyllning med allt mod. 
Låt det bli en fullbordan av gåvan i mognad och utveckling till en helt annan nivå av djärvhet på mod. Herre, vi ber för 
den typ av mod som tilldrar himlen in i atmosfären, till den typ av mod dit du dyker upp och säger amen. Det är vad vi 
ber om. Vi ber om det nu i Jesu namn.  
När han ber detta ovan så hörs skrik då och då och man ser en del med skakande huvud, en del med kroppar som 
skälver och någon som hoppar (i ”extas” kanske?)... Dessa s.k. ”manifestationer” ska vara tecken på Guds närvaro, ”att 
Gud är över dem”, enligt deras lära...  Först säger han att han tror att Herren ska ”impart”/förmedla detta – sen säger 
han att de ska be ”speciellt om detta”...hur ska det vara?! 
 
Ja, jag kan inte minnas att jag läst om gåvan som heter ”Supernatural Courage” (”Övernaturligt Mod”) i Bibeln!  
Men allt om ”Supernatural” (Öv ernaturligt”) är ju väldigt populärt inom Profetrörelsen och det Apostoliska Nätverket. 
För att vara säker så har jag ”googlat” och sökt i King James Version...men hittade inget då heller!  
Däremot, när jag ”googlade”, så hittade jag i en Bibelkommentar till Domarboken 6 där de skriver att Gideon hade 
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”Övernaturligt Mod”...men ordet i sig går inte att hitta i Bibeln så vitt jag kan se! Men då vill jag påpeka att om man 
läser hela kapitlet 6, så får Herrens Ängel överbevisa Gideon med tecken för att han ens ska kunna tro...och  han lyder 
Herrens befallning på natten (i mörkret) p.g.a. att han har människofruktan! Det är väl inget ”Övernaturligt Mod”...nej, 
jag skulle vilja påstå att Gideon löd Guds befallning med fruktan och bävan! 
 ”Då tog Gideon med sig tio av sina tjänare och gjorde som HERREN hade sagt till honom.  
 Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för männen i staden, gjorde han det inte  
 på dagen utan på natten.”  Domarboken 6: 27 (Folkbibeln) 
 
Angående gåvor som går att hitta i Bibeln: 
 ”Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster,  
 men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme,  
 som verkar allt i alla. Men åt var och en ges Andens uppenbarelse så att den blir till nytta.  
 Ty åt den ene blir det av Anden givet att tala visdomens ord, åt den andre av samme Ande  
 att tala kunskapens ord, åt en annan tro av samme Ande, åt en annan helandets gåvor av  
 samme Ande, åt en annan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan 
  att skilja mellan andar, åt en annan att tala olika slags tungomål, åt en annan att uttyda  
 tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar särskilt åt var och en så  
 som han vill.” 1 Korintierbrevet 12:4-11  
Inte ens här finns gåvan ”övernaturligt mod” uppräknat: 
 ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet  
 och självbehärskning.”  Galaterbrevet 5:22-23 
Mod får vi när vi lever i lydnad till Ordet och Guds Helige Andes ledning! 
 
Till höger finns ett utdrag från en bok: 
Excerpts from Release the Power of Jesus  Chapter 6  -  Utdrag ur  ”Frigör Jesu Kraft” Kapitel 6 
by Bill Johnson,  Destiny Image Publishers   -  av Bill Johnson,   Destiny Image Förlag 
Jag går inte in och kommenterar vad som står där, utan går istället till länken som finns om man ”klickar” på boktiteln. 
Där finns en produktbeskrivning om boken: 
http://store.ibethel.org/product_info.php?manufacturers_id=1&ref=1&affiliate_banner_id=1&products_id=2107/  
The testimony of Jesus is the spirit of prophecy (Revelation 19:10). Miracles in your life demonstrate the nature of God. 
Each story told of breakthrough carries the potential to release the power of Jesus into a hopeless situation. When we 
share what God has done, it causes faith to explode as the testimony prophecies His desire to do the miracle again! In 
Pastor Bill’s new book, Release the Power of Jesus, you will discover how to: Encourage those around you; Leave a 
legacy of God's work in your life; Live under the influence of His mighty presence; and Release the Kingdom everywhere 
you go. Learn how your personal God stories will set your world on fire as you release the power of Jesus!  
Jesu vittnesbörd är profetians ande (Upp 19:10). Mirakler i ditt liv visar Guds natur. Varje berättelse om genombrott 
bär potentialen att frigöra Jesu kraft in i en hopplös situation. När vi delar vad Gud har gjort, så gör det att tro 
exploderar när vittnesbördet profeterar om Hans önskan att göra miraklet igen! I pastor Bills nya bok, Release the 
Power of Jesus (”Frigör Jesu Kraft”), kommer du att upptäcka hur du: Uppmuntrar dem omkring dig, Lämnar ett arv av 
Guds verk i ditt liv, Lever under inflytandet av Hans mäktiga närvaro, och Frigör Konungariket vart du än går. Lär dig 
hur dina personliga Gudsberättelser kommer att sätta din värld i brand när du frigör Jesu kraft! 
Vänner, jag tror på en Gud som gör under och mirakler. Jag tror att Han har all makt och kan hela och bota! 
Detta ovan ”låter” bra...för visst ska vi vittna om vad Herren har gjort för oss!  
MEN här läggs en betoning på att vittna om mirakler för att åhörarna som lyssnar ska tro att samma under/mirakel 
kommer att ske för dem...  Låt mig påpeka att ett mirakel i mitt liv inte alls behöver visa Guds natur! Jag kan få ett 
mirakel i mitt liv och ändå inte omvänt mig från synd och ohelgat leverne...och då får ju Gud trots allt inte äran, eller? 
Vi måste ju också vara medvetna om att Bibeln talar om falska profeter som ska göra under och mirakler...det pekar ju 
då inte på Guds natur utan drar ju uppmärksamheten på ”profeterna” och det blir då de som upphöjs istället... 
 ”Ty sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter skall uppstå,  
 och de skall göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla också de utvalda.” 
  Matteus 24:24 
Det är ju inte berättelsen/vittnesbördet i sig som frigör Jesu kraft in i en hopplös situation... Det är ju då man böjer sig 
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för Sanningen och låter Jesus Kristus bli Herre och överlåter sig till Honom som Guds kraft når in i hopplösa situationer! 
Ja, det har jag i alla fall bevittnad i mitt eget och många trossyskons liv. 
Sen är det ju inte alltid att Gud helar bara för att vi ber eller vittnar om ”genombrott” – vi har väl alla (själva eller 
bekanta) varit med om när ett helande har dröjt många år...och senare får höra vittnesbördet att Herren FÖRST gjorde 
ett helande i själ & hjärta! Många gånger är Herren mer angelägen om att vi ska omvända oss från synd till ett helgat 
leverne, lära oss att förlåta och bli helade i själen och lämna allt till Honom – oavsett omständigheter – trots 
uteblivande mirakler!  
Ibland är ett uteblivet bönesvar/mirakel en ”test” för att vi ska få insikt om vår egen hängivenhet... Han VET ju vad som 
finns i våra hjärtan och känner oss bättre än vi själva gör – men Han vill att vi också ska veta!  
Älskar vi Herren och vill vi lyda, tillbe och prisa Hans Namn även om vi inte får omedelbara bönesvar? 
 
Gud har gett oss mandatet att vittna om Jesus Kristus och det verk Han fullbordade på Golgata Kors – att förmedla 
Kristi Evangelium som är Guds kraft till frälsning! Den frimodigheten ”frigör Jesu Kraft” (Guds Helige Ande) att 
överbevisa åhöraren om rätt och fel och att bli villig att omvända sig.  Sen om det blir under, mirakler & helande – Pris 
ske Gud! Men det är inte det primära vi ska fokusera på... En syndare som behöver bli född på nytt och få frid med Gud 
måste vara vår primära fokus!  
 
Men tänk även på denna situation vad gäller de som lever med uteblivna bönesvar/mirakler; 
Vilken ära Gud får när dessa, som trots uteblivna bönesvar/mirakler, fortsätter att leva för Gud i helgelse och vittnar 
om sin tro och förmedlar Kristi Evangelium och som säger ”oavsett mina omständigheter så Är Han min Gud och jag 
har valt att följa och tjäna Honom. Han är värdig mitt lov och pris – inte p.g.a. vad Han gör, utan för den Han Är!” 
Sen när dessa människor får sina bönesvar och mirakler, så upphöjs inga personer utan det är Gud som får all ära! 
 
PRACTICAL WISDOM- becoming a history maker    –    PRAKTISK VISHET – att bli en skapare av historia 
http://www.bjm.org/content/17/you-were-born-for-the-impossible.html - You Were Born for the Impossible - Du 
Föddes för det Omöjliga 
Till vänster finns en 4:37-minuters videosnutt från School of Healing and Impartation – Global Awakening 
Det är i stort sett samma på filmen som texten till höger… 
...such a shift in whole realm of miracles"... 
You were born to invade the impossible. 
The reason God didn't kill you when you were born again is because you have the divine assignment to invade the 
impossible. The reality of the Christian life is measured by the impact of the impossible.  Much of what we give God 
credit for can be done by the Kawanis Club.  I don't mean God is not involved, I'm just saying all it is doing is tapping 
into human talent to accomplish what mankind can accomplish. 
What satisfaction is there in human accomplishment?  There is some, but it's not really lasting.  It's nothing like having 
cancer disappear. It's nothing like the mother that lost the use of one arm to an accident, lost three inches of bone.  She 
couldn't grasp, couldn't raise her arm; she couldn't pick up her two year old because of this surgery. She had five 
surgeries in four and a half years.  There was nothing like watching a lady pray for her and watching God add the three 
inches of bone, adding all movement, all feeling, everything.  Then she goes to pick up her two year old and her little 
girl says "No mommy, broken arm" because that's all she has heard her whole life.  To then see her say to her little girl, 
"No, it's ok now." All the buildings I could build, all the money I could raise holds a breath to of competition to the 
moment of seeing that little girl held by her mother. I'll take that over a million buildings. 
And that's who you are!  You were born into this family, the actual Spirit of the resurrected Christ took up residents in 
us.  He's in us and He wants out! 
I want to put it this way; the Holy Spirit is imprisoned in the bodies of unbelieving believers. Because He is in us like a 
river, not a lake. That was a good point Bill. That was really meaningful, really touched me... 
He is in us to flow through us to alter the geography around us. That really is the nature of things. Jesus would walk 
into a place, begin to talk, and suddenly there's an atmosphere of shift of the entire crowd. So we're not people with 
good ideas, we have those, but God is not impressed with that. It's when we speak and release Spirit. 
... ett sådant skifte i hela mirakelvärlden"...  
Du föddes för att invadera det omöjliga.  
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Anledningen att Gud inte dödade dig när du blev född på nytt är att du har det gudomliga uppdraget att invadera 
det omöjliga. Verkligheten i det kristna livet mäts av påverkan av det omöjliga. Mycket av det vi ger Gud äran för kan 
göras av Kiwanis Club. (KJ: En Global Volontär Organisation http://en.wikipedia.org/wiki/Kiwanis , http://sites.kiwanis.org/kiwanis/en/home.aspx) 
Jag menar inte att Gud inte är inblandad, jag säger bara allt som det gör är att tappa ur människors talanger för att 
utföra vad mänskligheten kan åstadkomma.  
Vilken tillfredsställelse finns det i mänsklig prestation? Det finns vissa, men det varar inte riktigt. Det är ingenting som 
att få cancer att försvinna. Det är ingenting som mamman som förlorade användningen av en arm i en olycka, 
förlorade tre tum av ben. Hon kunde inte greppa, kunde inte höja armen, hon kunde inte plocka upp hennes tvååring 
på grund av denna operation. Hon hade fem operationer under fyra och ett halvt år. Det fanns ingenting som att se en 
dam be för henne och se hur Gud la till de tre tum av ben, lägga till rörelse, all känsla, allt. Så går hon för att plocka upp 
hennes tvååring och hennes lilla flicka säger: "Nej mamma, bruten arm" eftersom det är allt som hon har hört hela sitt 
liv. Att då se henne säga till sin lilla flicka, "Nej, det är ok nu."Alla byggnader jag kunde bygga, alla pengar jag kunde 
samla in håller ett andetag av konkurrensen till ögonblicket av att se den lilla flickan buren av sin mor. Jag tar det över 
en miljon byggnader.  
Och det är vem du är! Du föddes in i denna familj, själva Anden av den uppståndne Kristus tog sin boning i oss. Han är i 
oss och Han vill ut!  
Jag vill uttrycka det så här; den Helige Ande är fängslad i kroppen av tvivlande/otroende troende. Eftersom han är i oss 
som en flod, inte en sjö. Det var en bra poäng Bill! Det var verkligen meningsfullt, berörde mig verkligen ...  
Han är i oss för att flöda genom oss, för att förändra geografin omkring oss. Det är verkligen tingens natur. Jesus skulle 
gå till en plats, börjar prata, och plötsligt växlas atmosfären av hela publiken. Så vi är inte människor med bra idéer, vi 
har dem, men Gud är inte imponerad av det. Det är när vi talar och frigör/förlöser ande.  
 
Jag skulle vilja be Bill Johnson om Bibelverser som backar upp detta! Helige Ande fängslad i kroppen!!??? 
VAD ÄR DET FÖR ANDE SOM MAN KAN FRIGÖRA PÅ DETTA SÄTT?  
Märk; han säger inte ”the Spirit” (Anden) eller ”The Holy Spirit”(Den Helige Ande)...han säger endast ”release Spirit” 
– ”frigör/förlöser Ande”...   
Denna undervisning kommer från Profetrörelsen & Apostoliska Nätverket som lär att man kan ”decree” (påbjuda/ 
bestämma) genom att ”tala ut i andevärlden”... 
 
Vart har den Bibliska läran tagit vägen där man får lära sig att underordna sig Gud och vänta på Hans ingripanden? 
Oavsett omständigheter! Där även Guds Helige Ande får plats och tid att överbevisa om synd... 
 
LEADING WITH HEART - creating a kingdom culture    –    ATT LEDA MED HJÄRTA - att skapa en kultur för kungadöme 
http://www.bjm.org/content/10/hosting-the-presence.html - Hosting the Presence  -  Att vara Värd för Närvaron 
Till vänster finns en 3:16-minuters videosnutt från School of Healing and Impartation – Global Awakening 
When an anointed word is brought, it releases the Spirit who contains the Kingdom who, upon his manifestation, 
entering the room just change the options of every hearer. When the word of the Lord is spoken whether its in context 
like a healing school or you sitting with a friend over coffee, and you begin to speak that which you know is better than 
what you could intelligible can think up. How many of you have been sharing things you wish "Man this is so good I 
wish my mom was here"?  
The spirit of the Lord is working in and through you. 
What happened? As you spoke, you began to tap into the heart of the Lord and the Sprit of God was released and the 
options of the hearers, or the hearer, is changed through those words. Why? Because the Kingdom became manifest. 
What Jesus would do, is He would bring forth that kind of word, but then realizing the people did not have eyes to see; 
He would train them how to see. He would train them, see Paul said; "What you can't see is eternal. What you can see 
is temporal". So the unseen realm is not a shadow of the natural. It's the opposite. 
The spiritual unseen realm is eternal and it has more substance to it than the thing that you and I can touch and see 
and taste... Everything that we can touch is inferior to the superior reality of the Kingdom. 
That's why, when we discover the reality, not just the theology, but the reality of "the Kingdom is within you".  Upon 
that revelation bursting forth we learn to release heavenly realities that bring into submission inferior circumstances of 
mankind. Releasing presence and power in any giving situation causes that inferior power to yield and bend its knee at 
the name of Jesus. That’s how people get healed. It’s the Kingdom flowing through you, in word and touch, however 
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the Lord seems to use that particular circumstance, causes that decease, which is an inferior name  to the name of 
Jesus, brings it into submission, causes it to bend its knee to the name Jesus, and that's how come a person gets healed. 
That's how come a person gets delivered and the torment is gone. Alright, you give me that look, but that's ok, I'm 
encouraged. 
När ett smort ord frambärs, så frigör det Anden som innehåller kungariket som, på hans manifestation, när han träder 
in i rummet bara ändrar alternativet för varje åhörare. När Herrens ord talas, om det är i ett sammanhang som en 
helande skola eller om du sitter med en vän över en kopp kaffe, och du börjar tala det som du vet är bättre än vad du 
begripligt skulle kunna tänka upp. Hur många av er har delat saker som du önskar "Detta är så bra så jag önskar att 
min mamma var här"? Herrens Ande arbetar i och genom dig.  
Vad hände? Då du talade, så började du tappa ur/dra nytta av Guds hjärta och Guds Ande frigjordes och alternativet 
för åhörarna, eller åhöraren, förändras på grund av de orden. Varför? Eftersom Konungadömet blev manifesterat.  
Vad Jesus skulle göra, han skulle frambära den typen av ord, men sen inse att folket inte har ögon att se, Han skulle 
träna dem hur man ser. Han skulle träna dem. Ni förstår Paulus sade, "Vad du inte kan se är evigt. vad du kan se är 
temporärt". Så den osynliga världen är inte en skugga av det naturliga. Det är tvärtom.  
Den andliga osynliga världen är evig och det har mer substans till det än vad du och jag kan röra och se och smaka ... 
Allt som vi kan röra är underlägsen till det överlägsna Kungadömets verklighet.  
Det är därför, när vi upptäcker verkligheten, inte bara teologin, utan verkligheten "Konungadömet finns inom dig". På 
den uppenbarelsen som väller fram, lär vi oss att frigöra himmelska verkligheter som underkastar det underlägsna 
förhållandet för mänskligheten. Att frigöra närvaro och makt/kraft i varje situation orsakar den underlägsna 
makten/kraften att ge sig och böja sitt knä vid Jesu namn. Det är så människor blir helade. 
Det är Konungadömet som flödar genom dig, i ord och beröring, på det sätt som Herren tycks använda den särskilda 
omständigheten, orsakar den sjukdomen, vilket är ett underlägset namn till namnet Jesus, för den till underkastelse, 
orsakar det att böja sitt knä till namnet Jesus, och det är hur en person blir helad. Det är hur en person får befrielse och 
tortyren/plågan är borta. Okej, ni ger mig den där blicken, men det är ok, jag är uppmuntrad! 
 
Jag tar endast med några rader från texten till höger: 
As our own faith increases—in conjunction with our realm of authority and responsibility—we are allowed to carry a 
greater weight of presence into an environment. 
När vår egen tro ökar—i samband med vår värld av auktoritet/befogenhet och ansvar—tillåts vi bära en större 
andel/tyngd av närvaro in i  en miljö. 
... 
All measurements in the Kingdom exist for us to pursue increase. The whole Kingdom is based on this principle: the 
faithful use of what you have been given is what qualifies you for more. 
This is the process we will experience in the coming days, for the glory of the Lord will cover the whole earth!! 
Alla mått i Kungadömet existerar för oss för att vi ska sträva efter tillväxt/tillökning. Hela Kungadömet är baserat 
på denna princip: det trogna användandet av vad du har fått är vad som kvalificerar dig för mer. 
 Detta är den process vi kommer att uppleva under de kommande dagarna, för Herrens härlighet kommer att täcka 
hela jorden! 
Detta är typisk undervisning från Latter Rain som sprids och ”marknadsförs” av Profetrörelsen & Apostoliska 
Nätverket – med s.k. ”Kingdom/Herradömes Teologi” där det blir hierarki eftersom en del har ”mer” tro, mandat 
osv.  
 
Det finns ingen anledning för mig att gå in i detalj och förklara om Latter Rain och dess teologi... när det finns de 
som redan gjort detta – se länkar längst ned i detta brev! 
 
Ja, som vi sett så är flera av dessa länkar med videosnuttar från Bill Johnsons hemsida filmer från ”School of Healing 
and Impartation – Global Awakening”...  
Det är uppenbart att det inte bara är Todd Bentley som “kör” med ”Impartation”!!! 
 
 
 
 

 
What is impartation >>& >> Se här video från Lakeland >>    
(hämtat från http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_10-4-10.html) 
 
 
 
 
 

http://w1sdumb.wordpress.com/2008/07/31/what-is-impartation/
http://www.wordreference.com/definition/impartation
http://www.youtube.com/watch?v=eyqA7vr-4p8
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_10-4-10.html


Det är intressant att hitta “impart” i de engelska Biblarna; King James Version och New King James Version: 
1Tessalonikerna 2:8: 
 So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, 
  not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us.” (KJV) 
 “So, affectionately longing for you, we were well pleased to impart to you not only 
  the gospel of God, but also our own lives, because you had become dear to us.” (NKJV) 
 
I de svenska Biblarna så blir det ”ge”, vilket också skulle kunnat ha översättas ”förmedla” 
 ”Så ville vi i innerlig kärlek till er, inte bara ge er Guds evangelium,  
 utan även våra egna liv, ty ni hade blivit oss kära.”   (Ref.Bibeln) 
 ”ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva,  
 eftersom ni hade blivit så kära för oss” (Folkbibeln) 
 
Men om vi läser raderna innan och efter – i sitt sammanhang – så får vi också innebörden vad ”impart” betyder: 
1 Tess 2: 1-13 (Ref.Bibeln): 

”Ty ni vet ju själva, bröder, att vår ingång hos er inte var förgäves. Utan fastän vi tidigare 
hade lidit och blivit skymfade i Filippi, som ni vet, var vi ändå vid gott mod i vår Gud att 
tala till er Guds evangelium under mycken kamp. Ty vår förmaning kom inte av 
villfarelse, eller av orent uppsåt, inte heller med list. Men eftersom vi av Gud har prövats 
värdiga att bli betrodda med evangelium så talar vi, inte för att behaga människor, utan 
för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. Ty vi har inte någonsin uppträtt med 
smickrets ord så som ni vet, inte heller under förevändning av vinningslystnad, Gud är 
vårt vittne. Inte heller har vi sökt ära av människor, vare sig av er eller av andra, även om 
vi med tyngd hade kunnat uppträda som Kristi apostlar. Utan vi var milda bland er, som 
när en mor* sköter om sina barn. *Ordagrant: amma. 
Så ville vi i innerlig kärlek till er, inte bara ge er Guds evangelium, utan även våra egna 
liv, ty ni hade blivit oss kära. Ni minns ju, bröder, vårt arbete och vår möda. Ty natt och 
dag arbetade vi, för att inte vara någon av er till last, när vi predikade Guds evangelium 
för er. Ni är vittnen, och även Gud, hur heligt, hur rättfärdigt och ostraffligt vi uppträdde 
bland er som tror. Likaså vet ni hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er, så 
som en far sina barn, och vittnade att ni skulle vandra värdigt Gud, som har kallat er till 
sitt rike och sin härlighet. Därför tackar också vi oupphörligt Gud, för att då ni tog emot 
det Guds ord som vi predikade, inte tog emot det så som människors ord, utan som Guds 
ord, vilket det verkligen är, och som också är verksamt i er som tror.”   

Detta handlar om rent lärjungaskap! Andligt mogna fäder och mödrar som spenderar tid för att umgås och predika 
och förklara Evangelium! Samtidigt leva ett helgat liv och vara ett föredöme! Detta är, som vi kan läsa, Bibliskt!  
 
Men märk väl; detta är inte vad Profetrörelsen & Apostoliska Nätverket menar när de talar om ”impartation”... 
Visserligen har de skolor och konferenser, men de menar att man ska gå fram till förbön där de ska lägga sina händer 
och ”impart”/förmedla något, som t.ex. ”övernaturligt mod”...eller ”impart” en väckelse som i Lakeland 2008. Då har 
inte Aposteln/Profeten/Predikanten spenderat tid (känner dig kanske inte ens!) att förklara och svara på frågor, utan 
då är det talaren som är på ”högre nivå” (= hierarki) p.g.a. ”mera tro” och ”mera andlig” som ska ”impart” något som 
du/vi inte har ännu... Det finns inget i Bibeln som backar upp en sådan lära!  
 
Här kommer lite information om “School of Healing and Impartation – Global Awakening”: 
 
Se bifogad PDF ”Resplan hämtad från Bill Johnsons hemsida http://www.bjm.org/itinerary.html ”... (denna resplan 
uppdateras regelbundet...därför sparade jag det på en PDF!) Där kan man i alla fall just nu se annonseringen för den 
kommande konferensen i Malmö i augusti: 
 
Healing School with Randy Clark  
Aug 10, 2011 - Aug 12, 2011 - Malmo, Sweden   -  http://www.globalawakening.com 

http://www.bjm.org/itinerary.html
http://www.globalawakening.com/


På Global Awakenings hemsida finns massor av länkar… Här är en länk som finns under GSSM (Global School of 
Supernatural Ministry /  Global Skola för Övernaturlig Ministry/Tjänst): 
http://gssm.globalawakening.com/learnmore/staff - Randy Clark - Apostolic Leader - Apostolisk Ledare 
Randy Clark, the Apostolic Leader of Global Awakening, has many years of pastoral experience leading up to the out 
pouring in Toronto in 1994. Since that life-changing service Randy has traveled to over 36 countries and continues to 
travel extensively to demonstrate the Lord's sovereign power to heal.  
Randy Clark, den apostoliska ledaren för Global Awakening (”Globalt Uppvaknande”), har många års pastoral 
erfarenhet som ledde fram till utgjutandet/utflödandet i Toronto 1994. Efter denna livsförändrande tjänst har Randy 
rest till över 36 länder och fortsätter att resa i stor utsträckning för att demonstrera Herrens suveräna makt att hela. 
 
Se bifogad PDF ”Annonsering om konferens i Europaporten, hämtad från Global Awakenings hemsida den 27 mars, 
2011”... (ifall denna resplan försvinner så småningom!)  
Även där kan man i alla fall just nu se annonsering för den kommande konferensen i Malmö: 
http://www.globalawakening.com/Articles/1000098407/Global_Awakening/Global/Events/School_of_Healing.aspx 
Talarna som kommer till konferensen: 
Randy Clark 
In 1994 Randy Clark was at a conference originally scheduled for 4 days. The conference later became known as the 
worldwide revival called the “Toronto Blessing”. Randy was utterly surprised when he began to see himself used so 
powerfully by God. What amazed him even more was the fact that the people he touched through the laying on of 
hands ended up doing even more astonishing things! Receive a fresh impartation that will release a new dimension of 
revelation, along with a deep sense of confidence and resolve to pursue the deeper things of God. 
Randy Clark 
Under 1994 var Randy Clark på en konferens som ursprungligen planerades att pågå i 4 dagar. Konferensen blev 
senare känd som den globala väckelsen kallad "Torontovälsignelsen". Randy blev ytterst förvånad när han fick se sig 
själv så kraftfullt använd av Gud. Det som förvånade honom ännu mer var det faktum att de människor han rörde 
genom handpåläggning kom att göra ännu mer häpnadsväckande saker! Ta emot en ny ”impartation” som kommer 
att förlösa en ny dimension av uppenbarelse, tillsammans med en djup känsla av förtroende och beslutsamhet att 
sträva/följa efter de djupare sakerna från Gud. Och han är kallad till Sverige att ”förmedla” Toronto manifestationer! 
 
Bill Johnson 
Bill Johnson is one of the most prolific teachers in the Body of Christ today! Through his powerful teachings, he is 
molding an entire generation of believers. His revelatory messages illuminate the hearts and minds of believers, and 
inspire the hearer to invade earth with heaven's realities. He is a fifth generation preacher whose influences can be 
traced back to such renowned ministers as Smith Wigglesworth and Aimee Semple McPherson, and leads a dynamic 
church in Redding, California known for healings, and signs and wonders. He is also the author of the best-selling 
books, When Heaven Invades Earth and Supernatural Power of a Transformed Mind. 
Bill Johnson  
Bill Johnson är en av de mest produktiva/fruktbärande lärarna i Kristi Kropp idag! Genom sin kraftfulla undervisning, 
formar han en hel generation av troende. Hans avslöjande budskap belyser de troendes hjärtan och sinnen, och 
inspirerar åhöraren att invadera jorden med himlens verklighet. Han är en femte generationens predikant vars 
influenser kan spåras tillbaka till sådana kända förkunnare som Smith Wigglesworth och Aimee Semple McPherson, 
och leder en dynamisk kyrka i Redding, Kalifornien som är känd för helanden, och tecken och under. Han är också 
författaren till de bästsäljande böckerna, När himmelriket bryter fram och Supernatural Power of a Transformed 
Mind (Övernaturlig Kraft av ett Förvandlat Sinne). 
 
Will Hart  
In 1999 Will walked into the basement of a church not knowing why he was there. That night the Holy Spirit reached 
out and grabbed him by the heart and he was never the same. Since then Will and his wife Musy have traveled and 
ministered with Bob Bradbury, Randy Clark and Rolland and Heidi Baker. Will's call is to take the simplicity of the 
gospel and power of the Holy Spirit wherever he goes. Whether it is the jungles of Congo or the streets of Thailand, he 
is expectant and confident in the Holy Spirit showing up in power. 
Will Hart 

http://gssm.globalawakening.com/learnmore/staff
http://www.globalawakening.com/Articles/1000098407/Global_Awakening/Global/Events/School_of_Healing.aspx


Under 1999 gick Will in i källarlokalen till en kyrka utan att veta varför han var där. Den natten sträckte den Helige 
Ande ut handen och grep honom vid hjärtat och han var aldrig densamma. Sedan dess har Will och hans fru Musy rest 
och betjänat med Bob Bradbury, Randy Clark och Rolland och Heidi Baker. Wills kallelse är att ta med sig enkelheten i 
evangeliet och den Helige Andes kraft vart han än går. Oavsett om det är i Kongos djungler eller på gatorna i Thailand, 
så är han förväntansfull och säker på att den helige Ande ska visa sig med makt/kraft. 
 
 
Tillbaka till Bill Johnson! 
 
På Bill Johnsons webbsida finns en sida som heter ”FRIENDS” (VÄNNER): http://www.bjm.org/friends.html   
Där finns bl.a.: 
http://www.igloballegacy.org/ - The Global Legacy Network   -  “Nätverket för Globalt Legat/Arv” 
Global Legacy (GL) is an apostolic, relational network of revival leaders whose purpose is to bring Heaven to earth 
(Matt. 6:10). Following the New Testament model for apostleship, GL seeks to establish Kingdom government and to 
build empowering cultures.  
Globalt Legat/Arv (GL) är ett apostolisk, relationellt nätverk med väckelseledare vars syfte är att föra Himlen till 
jorden (Matt. 6:10 ”Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himlen, så ock på jorden”). Genom att följa Nya 
Testamentets modell för apostlaskap, söker GL att etablera Kungadömes regering och bygga upp 
bemyndigade/stärkta kulturer.  
... 
Global Legacy is dedicated to helping fulfill the mission of Bethel Church, which is REVIVAL: The personal, regional, and 
global expansion of God's kingdom through His manifest presence!  
Globalt Legat/Arv är dedikerade att hjälpa att genomföra Betel kyrkans uppdrag, som är VÄCLKELSE: Den personliga, 
regionala och globala expansionen av Guds kungadöme genom hans manifesterade/uppenbara närvaro!  
As GL works to carry out this mission, we recognize the importance of remaining an emerging wineskin. As Bill Johnson 
teaches, "it's all about the wine (God's presence)," and the wineskin must remain flexible in order to receive, carry, and 
pour out the wine in whatever way God chooses to come today and tomorrow.  
Medan GL arbetar för att genomföra detta uppdrag, så erkänner vi betydelsen av att förbli en ”emerging”/ 
framväxande vinlägel. Som Bill Johnson undervisar, "det handlar om vinet (Guds närvaro)," och vinlägeln måste vara 
flexibel för att ta emot, bära och hälla ut vinet på det sätt som Gud väljer att komma idag och imorgon.  
Jag skulle kunna ta med mer från denna webbsida och kommentera en massa...men detta visar att det är ett 
”Apostoliskt Nätverk” med Latter Rain lära!  En kommentar vill jag ändå ge; Gud Är den Samme – igår, idag och 
imorgon – Han kommer alltid i enlighet med Bibeln! Skulle det vara på ett sätt som motsätter Guds Ord så är det INTE 
Han!  Där ska vi inte vara ”flexibla”! 
 
Och naturligtvis finns även Bill Johnsons egen kyrka med som ”VÄNNER”: http://www.ibethel.org/site/ - Bethel Church 
och deras TV sändningar: http://www.ibethel.tv/  
Här kommer lite info från Bethel Churchs webbsida:  http://www.ibethel.org/site/schools - Schools  (Skolor) 
 Bl.a.: http://www.ibethel.org/site/bethel-school-of-transformation -  School of Transformation 
The School of Transformation is designed to slow down our fast paced world for you to see how these processes work 
and how we implement them here. One such key process is the marriage of the Apostolic/Prophetic leadership with 
the Pastoral care of the flock. Without understanding the strong need for honor and value for the five-fold gifts, our 
environment of life and freedom is not possible. Without a skill set to manage conflict and mistakes, our leadership 
model does not work. Our hope is for you to learn about our culture by both seeing and experiencing it. 
Skolan för Transformation 
Skolan för Transformation (Förvandling) är utformad för att bromsa vår fartfyllda värld för att du ska kunna se hur 
dessa processer fungerar och hur vi implementerar/genomför dem här. En sådan nyckelprocess är äktenskapet med 
det Apostoliska/Profetiska ledarskapet med den Pastorala vården av flocken. Utan att förstå det starka behovet att 
hedra och värdesätta de femfaldiga tjänstegåvorna, så är vår livsmiljö och frihet omöjlig. Utan en färdighet att 
hantera konflikter och misstag, så fungerar inte vår ledarskapsmodell. Vår förhoppning är att du ska lära dig om vår 
kultur genom att både se och uppleva det. 
 Den Sonen gör fri är verkligen fri!  Frihet ÄR möjlig i Jesus Kristus! (Johannes 8:36) 

http://www.bjm.org/friends.html
http://www.igloballegacy.org/
http://www.ibethel.org/site/
http://www.ibethel.tv/
http://www.ibethel.org/site/schools
http://www.ibethel.org/site/bethel-school-of-transformation


In the end, we know that leaders will learn how to build these processes into their own cultures. Each team that passes 
through this school leaves with a revitalized sense of honor and understanding. Here some feedback from some from 
these teams: 
I slutändan vet vi att ledare kommer att lära sig hur man bygger dessa processer i sina egna kulturer. Varje team/lag 
som passerar genom denna skola, lämnar med en återupplivad/förnyad känsla av heder och förståelse. Här är några 
kommentarer från några från dessa team/lag:  
 
 "Honor, respect, and the Spirit of Excellence (and more) are evident. They permeate the environment and are 
 evident in the "pouring” out and into this school." 
 "Ära, respekt och Anden av Förträfflighet/Överlägsenhet (och mer) är uppenbara. De tränger in i omgivningen 
 och är uppenbara i "hällandet/strömmandet" ut och in i denna skola."  
 "I really appreciate the balance of practical tools, the personal experiences with God and the spiritual 
 perspectives imparted." 
 "Jag uppskattar verkligen balansen av praktiska verktyg, de personliga erfarenheterna med Gud och de andliga 
 perspektiven som förmedlades/imparted.”  
 "I was blown away again! You have keys from God that worked in my locks." 
 "Jag blev bortblåst igen! Ni har nycklar från Gud som fungerade i mitt lås."  
 "This has been such a fantastic experience. I am excited about what I have learned and how to incorporate it into 
 my life and ministry." 
 "Detta har varit en så fantastisk upplevelse. Jag är exalterad över vad jag har lärt mig och hur jag ska 
 inkorporera det i mitt liv och tjänst/verksamhet."  
 
For four days our staff team will pour into one of your Senior Leaders and a Lay Leader of their choice. The reason for 
this model is to position your church to benefit from this school from the "top" down. We do not want to create any 
schism or threat to your senior leadership team. Therefore, we require that your initial Phase 1 School attendance 
include at least one chief decision maker from your church. 
Under fyra dagar så kommer vår personal team att hälla in i en av dina Senior Ledare och en Lekmanna Ledare av 
deras val. Anledningen till denna modell är att placera din kyrka så att den kan dra nytta av denna skola från "toppen" 
ner. Vi vill inte skapa någon schism eller hot mot er Senior ledningsgrupp. Därför kräver vi att din initiala Fas 1 
Skolgång omfattar minst en huvudbeslutsfattare från din kyrka.  
 
With each succeeding school, our momentum increases in intensity and effectiveness toward accomplishing our goals. 
Our primary goal is to help you build your church. We are excited to continue to build together with so many of you. 
Thank you for considering this school and God bless you in your quest for more Him. 
Med varje efterföljande skola, så ökar vår fart/energi i intensitet och effektivitet mot att åstadkomma våra mål. Vårt 
primära mål är att hjälpa dig att bygga din kyrka. Vi är glada att fortsätta att bygga tillsammans med så många av er. 
Tack för att du överväger denna skola och Gud välsigne dig i din strävan efter mer av Honom. 
http://www.ibethel.org/site/trees-of-life-inner-healing - Trees of Life Inner Healing/ Livets träd Inre Helande 
OVERVIEW 
Trees of Life School of Inner Healing is an interactive school focused on equipping the saints with tools to heal the 
broken hearted, and to go beyond our abilities by stepping into the supernatural abilities of God. We take an in-depth 
look at why we manifest dysfunction in our lives and focus on understanding why we so often make choices that keep 
reproducing these dysfunctions. We want to train, impart and release those who have a heart to see this vision at 
work.  
ÖVERSIKT 
 Livets träd Skola av inre Helande är en interaktiv skola fokuserad på att utrusta de heliga med verktyg för att läka de 
förkrossade, och för att gå bortom våra förmågor genom att kliva in i de övernaturliga förmågorna från Gud. Vi tar 
en djupgående titt på varför vi manifesterar dysfunktioner/funktionsrubbningar i våra liv och fokuserar på att förstå 
varför vi så ofta göra val som håller på att reproducera dessa dysfunktioner/funktionsrubbningar. Vi vill träna, 
Impart/förmedla och frigöra dem som har ett hjärta för att se denna vision i arbetet. 
 

http://www.ibethel.org/site/trees-of-life-inner-healing


The school is a unique combination of:    
Skolan är en unik kombination av: 

o Inner Healing: Inviting Jesus to take us to hidden places within, to heal the wounds that are  
keeping us bound to our past. 

o Inre Helande: Bjuda in Jesus att ta oss till gömda platser inom, för att läka de sår som håller oss 
bundna till vårt förflutna. 

o Integration: Integrating the brokenness and conflicts within. Restoring God’s people back to 
single-mindedness. 

o Integration: Integrering av brustenhet och konflikter inom. Återställa Guds folk tillbaka till 
målmedvetenhet. 

o Godly Council: We teach tools needed in order to walk out the healing acquired such as 
communication skills, boundaries, conflict resolution etc. 

o Gudfruktig rådgivning: Vi lär ut verktyg som behövs för att leva ut det uppnådda/ förvärvade 
helandet, såsom kommunikation, gränser, konfliktlösning m.m. 

o Deliverance: We will deal with the issues of fear, anger, rage, control, loneliness etc. We look at 
how to tell if there is a spirit behind your responses and /or actions and the difference between 
these spirits vs. God given emotion, and how to make the exchange. 

o Befrielse: Vi kommer att behandla frågorna om rädsla, ilska, raseri, kontroll, ensamhet m.m.  Vi 
tittar på hur man avgör om det finns en ande bakom dina svar och/eller beslut/handlanden, och 
skillnaden mellan dessa andar kontra Gudgivna känslor, och hur man gör utbytet. 

Jag saknar att det inte står något om att be om Guds hjälp att kunna FÖRLÅTA för att läka sår i nutid & förflutet! 
 
In this school expect to be equipped to help transform those God has placed before you, and in so doing to also be 
personally transformed.  
 I denna skola; räkna med att bli utrustad för att hjälpa transformera/förvandla de som Gud har placerat framför dig, 
och på så sätt också bli personligen transformerad/förvandlad. 
 
http://www.ibethel.org/site/sozo-seminars-basic-advanced  -  SOZO: VERB 
1 a: to save b: to heal c: to deliver  
2: to save a suffering one, to make well, heal, to deliver from penalties of the Messianic judgment 
SOZO: VERB 
 1 A: att rädda b: att hela c: att befria 
 2: att rädda en lidande, att göra väl, läka, att befria från straff av den Messianska domen 
 
SO, WHAT IS SOZO?     
SÅ VAD ÄR SOZO? 
The Sozo ministry is a unique inner healing and deliverance ministry in which the main aim is to get to the root of 
those things hindering your personal connection with the Father, Son and Holy Spirit. Thus with a healed connection 
with Father, Son and Holy Spirit you can walk in the destiny to which you have been called. 
Sozo tjänsten är en unik inre helande och befrielse tjänst där det huvudsakliga syftet är att komma till roten av dessa 
saker som hindrar din personliga förbindelse med Fadern, Sonen och den Helige Ande. Således med en läkt 
förbindelse med Fader, Son och Helig Ande så kan du vandra i det ödet som du har blivit kallad. 
 

•Sozo is an inner healing/deliverance ministry 
•Sozo is simple, fast, Spirit led and effective 
•Sozo finds issues in minutes instead of years 
•Sozo helps heal your relationship with God to enable you to fulfill your destiny 
 • Sozo är en inre helande/befrielsetjänst 
 • Sozo är enkel, snabb, Ande ledd och effektiv 
 • Sozo finner problemen på några minuter i stället för åratal 
 • Sozo hjälper till att läka din relation med Gud för att hjälpa dig att genomföra ditt öde 
 

http://www.ibethel.org/site/sozo-seminars-basic-advanced


NU LITE INFORMATION OM ”NEW VINE”: 
 
Se bifogad PDF ”NORDISK NEW WINE-KONFERENS 28-30 april 2009 i Klara kyrka, Stockholm”, 
hämtad här http://www.efsmittsverige.org/upload/uploaded___file_205.pdf  -  
VÄLKOMMEN TILL NORDISK NEW WINE-KONFERENS 
28-30 april 2009 i Klara kyrka, Stockholm 
 
Bill Johnson är Senior Pastor i Bethel Church, Redding, Kalifornien (www.ibethel.org). Han har i många år undervisat 
om Guds rike och praktiserat det. 
Församlingen har vuxit, många har blivit helade - det sker både i kyrkan och på de mest oväntade platser i Redding 
varje vecka. Deras tjänst sträcker sig över samfundsgränser och hjälper och leder människor till att leva med Guds 
kraft i sina liv. Bill har bl. a. skrivit: “Releasing the Kingdom” (”Förlösa Konungariket”), “The Supernatural Power of a 
Transformed Mind” (”Den Övernaturliga Kraften av ett Förvandlat Sinne”) samt “När himmelriket tränger fram”. 
 
Mark Aldridge som är kyrkoherde i Oak Tree Anglican Fellowship, Acton, London samt ledare för New Wine 
international, kommer också att medverka som talare under konferensen. 
 
Kairos New Wine Sverige är en del av New Wines nätverk, en bred kristen förnyelserörelse som föddes i biskop 
David Pytches församling i London. Idag är hundratals församlingar i bl a Storbritannien, Skandinavien, Holland, 
Canada, Nya Zeeland, Afrika och USA anslutna till nätverket och deras konferenser samlar varje år 10 000-tals 
personer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Här lägger jag in lite information om David Pytches - grundaren för New Wine (”Nytt Vin”): 
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/New_Wine  
New Wine originated as a Christian festival, established in 1989 by Anglican clergy: Bishop David Pytches and the 
Rev. Barry Kissell. This was in response to the teaching of John Wimber and others that brought in a new wave of 
charismatic movement to the established church in the UK. It is now the largest network of Christians open to the 
charismatic movement in the UK, running a number of week long festivals in England, Scotland and Wales and 
currently attracting around 30,000 delegates per year. 
New Wine uppstod som en kristen festival, som grundades 1989 av Anglikanska präster: Biskop David Pytches och 
Präst Barry Kissell. Detta var som svar på undervisningen av John Wimber och andra som kom med en ny våg av 
karismatiska rörelsen till den etablerade kyrkan i Storbritannien. Det är nu det största nätverket av kristna som är 
öppna för den karismatiska rörelsen i Storbritannien, som driver ett antal veckor lång festival i England, Skottland och 
Wales och lockar för närvarande omkring 30.000 delegater/ombud per år. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Pytches  -   David Pytches 
David Pytches is a bishop of the Anglican Communion and the former Bishop of Chile, Bolivia & Peru.  
Pytches was also vicar of St Andrew's, in Chorleywood England. He is the author of many books, including Come Holy 
Spirit and his autobiography, Living at the Edge. He is the founder of the New Wine conferences with his wife Mary, 
who is also an author in the field of Christian counselling. 
David Pytches är en biskop i det Anglikanska samfundet och den tidigare biskopen av Chile, Bolivia och Peru. 
 Pytches var också kyrkoherde i St Andrew's i Chorleywood England. Han är författare till många böcker, däribland 
Come Holy Spirit (”Kom Helige Ande”) och sin självbiografi, Living at the Edge (”Att Leva vid Kanten”). Han är 
grundare av New Wine (”Nya Vinet”) konferenserna med sin fru Mary, som också är en författare inom området 
kristen rådgivning. 
He supported the Soul Survivor movement in England during its early days and throughout its history; for example, 
the Soul in the City event was supported by a large donation received from a New Wine conference only days 
before.  
Han stödde Soul Survivor rörelsen i England under dess tidiga dagar och under hela dess historia, till exempel så 
stöddes Soul in the City tillställningen av en stor donation från en New Wine konferens bara några dagar innan. 
 Pytches and his wife gave the leadership of New Wine over to John and Anne Coles in 2001, but still visit the 
conferences every year and continue to speak there. 
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Pytches och hans fru gav över ledarskapet i New Wine till John och Anne Coles 2001, men besöker fortfarande 
konferenserna varje år och fortsätter att tala där. 
The appointment of his son-in-law, the Reverend Canon Dr Christopher Cocksworth, as the 9th Bishop of Coventry and 
youngest serving diocesan bishop in the Church of England, was announced in March 2008. 
Utnämningen av hans måg, prästen Canon DR Christopher Cocksworth, som den 9: e biskopen i Coventry och stiftets 
yngste tjänande biskop i  Kyrkan av England, tillkännagavs i mars 2008. 
 Books  -  Böcker 
 Pastoral Prayer Ministry Training - Pastoral Böne Ministry/Tjänst Träning 
 Prophecy In The Local Church  -  Profetia i Den Lokala Kyrkan/Församlingen  
 Leadership For New Life  -  Ledarskap för Nytt Liv 
 Does God Speak Today?  -  Talar Gud Idag? 
 Some Said It Thundered: A Personal Encounter with the Kansas City Prophets (1991) -   
 Vissa Sa att Det Åskade: Ett Personligt Möte med Kansas City Profeterna (1991) 
 Come Holy Spirit: Learning How to Minister in Power (with John Wimber) (1994) 
 Kom Helige Ande: Att Lära sig Hur man Betjänar i Kraft (med John Wimber) (1994) 
 John Wimber: a Tribute  -  John Wimber: en Hyllning 
 Spiritual Gifts in the Local Church -  Andliga Gågor i den lokala Kyrkan/Församlingen 
 Living at the Edge (2002)  -  Att Leva vid Branten/Kanten(2002) 
 Can Anyone Be A Leader? (2004) -  Kan Vem som helst Bli En Ledare? (2004) 
 Upside Down: Living the Beatitudes in the 21st Century (2007) 
 Upp och Ner: Att Leva Saligprisningarna under Tjugohundratalet (2007) 
 
http://endtimespropheticwords.wordpress.com/category/ken-gott/ 
David Pytches infamously promoted the heretical Latter Rain Kansas City Prophets such as Bob Jones in his book 
Some Say it Thundered  and Mark Stibbe is now one of these same heretical Latter Rain prophets. The diabolic Bob 
Jones, of course, was centre to both Lakeland and Toronto ‘outpourings’.   
Till sin skam promotade David Pytches de kättersk/heretiskaa Latter Rain Kansas City Profeterna såsom Bob Jones 
i sin bok Some Say it Thundered (”Vissa Säger att det Åskade”)... 
 Den diaboliske Bob Jones, var naturligtvis centrum för både Lakeland och Toronto "utgjutelserna".  
 
Lite om Soul Survivor rörelsen i England:  
http://www.assistnews.net/Stories/2009/s09080051.htm - The birth of Soul Survivor - Födelsen av Soul Survivor 
 Soul Survivor grew out of an Anglican church, St Andrew’s Chorleywood, that was equipping Christians to move 
in the power of the Holy Spirit through the New Wine family conferences. 
 Soul Survivor växte fram ur en anglikansk kyrka, St Andrew's Chorleywood, som utrustade kristna att röra sig i 
kraft av den Helige Ande genom New Wine (det Nya Vinet) familjekonferenser. 
 Because of the growth in the youth work at New Wine it was decided something separate was needed for 
young people. So in 1993 Soul Survivor launched its first annual five-day conference in Shepton Mallet, Somerset in 
the South West of England. 
 På grund av tillväxten i ungdomsarbetet på New Wine så beslutades det att något separat behövdes för 
ungdomar. Så år 1993 lanserade Soul Survivor sin första årliga fem-dagars konferens i Shepton Mallet, Somerset i 
sydvästra England. 
 At this time the vicar of St Andrew's Chorleywood unleashed a young Greek lad called Mike Pilavachi - a former 
accountant - to help out with the church's youth work who formed part of the leadership for Soul Survivor. 
 Vid denna tid släppte kyrkoherden i St Andrew's Chorleywood lös en ung grekisk pojke som heter Mike 
Pilavachi - en före detta revisor - att hjälpa till med kyrkans ungdomsarbete som ingick i ledningen för Soul Survivor. 
 This first event hosted just under 2,000 people and the number of delegates has grown every year. In 2008 
around 28,000 people came along.  
 Denna första tillställning var värd för knappt 2.000 personer och antalet delegater har ökat varje år. Under 
2008 kom omkring 28.000 personer. 
Här är Soul Survivors hemsida: http://www.soulsurvivor.com/  
http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Pilavachi - Mike Pilavachi 
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Och här lägger jag in lite information om Mark Aldridge som också kommer till Sverige! 
 
http://www.oaktree.org.uk/  
http://www.oaktree.org.uk/mark-aldridge-minister-in-charge - Mark Aldridge – Minister in charge 
Mark Aldridge – Ansvarig Minister/Kyrkoherde 
 
http://www.oaktree.org.uk/about/history  -  
In October 1993, at the invitation of the Bishop of Willesden, fifty members of St Barnabas Church, Kensington (a 
church initially started by Holy Trinity Brompton) began a new, experimental church in the Acton area…..and Oak 
Tree was born. Although fully part of the Church of England, Oak Tree is different from the traditional parish church. 
Having no set geographical boundaries, Oak Tree sees the whole of Acton, with its 85,000 residents, as its mission 
area. Before the church officially began, God directed its leaders to Isaiah 61:3, a passage in the Bible that is at the 
very heart of and foundational to Oaktree’s three-fold mission: 
I oktober 1993 på inbjudan av biskopen av Willesden, började femtio medlemmar i St Barnabas Church, Kensington 
(en kyrka som ursprungligen startades av Holy Trinity Brompton) en ny, experimentell kyrka i Acton-området ...och 
Oak Tree föddes. Fastän fullständigt en del av Kyrkan av England, så skiljer sig Oak Tree från den traditionella 
församlingskyrkan. Utan bestämda geografiska gränser, ser Oak Tree hela Acton, med sina 85.000 invånare, som sitt 
uppdragsområde. Innan kyrkan officiellt började, ledde Gud dess ledare till Jesaja 61:3, en ställe i Bibeln som är själva 
hjärtat av och grundläggande för Oaktrees  tre-faldiga mission/uppdrag: 
To be a church in Acton   -   Att vara en kyrka i Acton 
To be a church serving the other churches in Acton   -   Att vara en kyrka som betjänar andra kyrkor i Acton 
To be a church for the unchurched in Acton   -   Att vara en kyrka för de ”okyrkade”/bannlysta i Acton 
The Isaiah passage not only gave us our vision but gave Oaktree its name, this along with the original meaning of 
“Acton” meaning “Oak Town”.  
Bibelstället i Jesaja gav oss inte bara vår vision, men gav Oaktree sitt namn, detta tillsammans med den ursprungliga 
betydelsen av "Acton" som betyder "Ek Staden". 
 
Angående Holy Trinity Brompton http://www.htb.org.uk/home  - det är denna kyrka som är grundare till Alpha-
kurserna! Nicky Gumble är kyrkoherde för denna kyrka! http://www.htb.org.uk/whos-who  
 
Det första man ser på deras webbsida är annonsering för konferenser: 
 
 ”Focus 2011 – Awakening” (“Fokus 2011 – Uppvaknande”) http://www.htb.org.uk/focus -  
Spiritual Awakening 
Focus is one of the high points of the year in terms of developing our relationship with God. We have chosen the 
theme of ‘Awakening’ for Focus as we sense that it is appropriate for what we are seeing at the moment.  
Andligt uppvaknande 
 Fokus är en av höjdpunkterna på året när det gäller att utveckla vår relation med Gud. Vi har valt temat ’Awakening’ 
(’Uppvaknande’) för Fokus eftersom vi känner att det är lämpligt för det vi ser just nu. 
 
”Pentecost 2011” (“Pingst 2011”) http://www.pentecostfestival.co.uk/o2/  
 
Denna konferens hittade jag under ”Events” http://www.htb.org.uk/events:  
http://www.htb.org.uk/events/holy-spirit-world-today-conference  
In recent decades, churches across the world have been rediscovering the dynamic power and deep wisdom of the 
Holy Spirit. Alongside the experience of the Spirit many theologians have begun to explore the theology of the Spirit 
and in 2010 a major conference took place at HTB on this very topic. ...2011 we are planning a follow-up conference… 
Under de senaste decennierna har kyrkor över hela världen återupptäckt den dynamiska kraften och djupa vishet av 
den Helige Ande. Vid sidan av upplevelsen av Anden har många teologer börjat utforska teologin av Anden (Andens 
Teologi) och under 2010 ägde en stor konferens rum på HTB om just detta ämne.  ...2011 planerar vi en 
uppföljningskonferens...  TEOLOGI BETYDER LÄRAN OM GUD! http://sv.wikipedia.org/wiki/Teologi 
Anden har inte en teologi av sig själv! Guds Helige Ande håller sig till Guds Ord – det räcker att utforska Bibeln!!! 
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Jag lägger inte ned mer tid om detta – ville bara visa på sambandet mellan Mark Aldridge och Nicky Gumble. 
 
Jag har skrivit om Nicky Gumble och hans Alpha-kurser tidigare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, så illa/allvarligt anser jag att det är – det som avslöjas i dessa böcker gör att man blir ”mörkrädd”!  
Sen är jag mycket medveten om att det finns hängivna och Bibeltrogna som leder Alpha-kurser, som inte följer 
Alphas material & riktlinjer utan förmedlar ett Sant Kristi Evangelium och då säger jag ungefär som Jareteg säger i 
artikeln ovan ”att då kommer människor till tro trots Alpha materialet!” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Tillbaka till NEW WINE! 
I Sverige:  
http://www.newwine.se/ - NewWine – Local churches changing nations (Lokala kyrkor som förändrar nationer) 
Välkommen till New Wine - Vi är lokala kyrkor tillsammans med en vision: att se nationen förändras.  
Gud verkar i världen, vidrör hjärtan och förvandlar liv - och Han uppmanade oss att vara del av det. 
Kom och gå med oss och var en del av en rörelse för att se denna nation förändras! 
Ja, här syns det tydligt att de verkar för ”Ekumeniken”: http://www.newwine.se/hem/styrelse/ - Styrelse 
Immanuelskyrkan, Malmö - S:ta Clara, Stockholm - Johanneskyrkan Kornhill EFS, Halmstad - Vänersborg Pingst - 
 Korskyrkan, Stockholm - Samt präster från Svenska Kyrkan! 
 
http://www.newwine.se/hem/vision-varderingar/  - Vision Värderingar  (Svenska !) 
 
Den engelska webbsidan:  http://www.new-wine.org/ 
Welcome to New Wine - We are local churches working together with one vision: to see the nation changed. 
God is at work in the world touching hearts and transforming lives – and he’s invited us to be part of it. 
Come and join us and be part of a movement to see this nation changed! 
Detta är samma text som på den Svenska webbsidan! 
 
http://www.new-wine.org/home/meet-the-leaders - Our Leadership Team 
Här finns bland annat Mark Aldridge med i Ledarteamet!  
Det pekar då på en stark koppling mellan Alpha & New Wine – i alla fall i mina ögon!! 
Mark Aldridge has been the Overseer of New Wine International Networks since the beginning of 2010, having 
Overseer Bruce Collins in the leadership of this work since 2008. He is also the Minister in Charge of Oak Tree Anglican 
Fellowship in West London. 
Mark Aldridge har varit Förman/Arbetsledare av New Wine International Networks sedan början av 2010, och har 
samarbetat med Bruce Collins i ledningen för detta arbete sedan 2008. Han är också den Pastor som ansvarar för Oak 
Tree Anglican Fellowship i västra London. 

 
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_31-7-10.html:  
AKTA ER FÖR ALPHA-KURSERNA! Det är en ”stor bov” till att Ekumeniken (nu menar jag inte ”Andlig 
Enhet”) kommit så långt som den har idag...Nicky Gumble har i sina material till ledare skrivit så mycket 
om RKK och därmed avväpnat allt motstånd! >>   Alpha-kurserna är ett ”annat evangelium” och om du 
verkligen älskar Gud och vill förbli i Kristus och Hans Ord – håll dig då på långt avstånd från Alpha! För mer 
information och förståelse – läs Lennart Jaretegs artikel: Varför jag är oroad över Alpha-kurserna >>  

Och om du tycker om att läsa på engelska – köp och läs boken/böckerna: 

 Alpha - the unofficial guide OVERVIEW >>  
 Alpha - the Unofficial Guide: World >>  
 Alpha - the Unofficial Guide: Church >>  
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http://www.new-wine.org/events - Events 
Här finns MASSOR av lika konferenser …  Jag tar endast ett exempel: 
http://www.new-wine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=310&Itemid=627  
Kingdom Theology Taster Days from the New Wine Training Partnership 
Practically focused - Spirit empowered - Academically challenging 
Kungadöme Teologi Provsmakare Dagar från det Nya Vinet Partnerskapsutbildning 
 Praktiskt fokuserad – Ande bemyndigad/utrustad - Akademiskt utmanande 

 

 What is Kingdom Theology?     Vad är Kungadöme Teologi? 

 How is it taught?      Hur undervisas det? 

 Is it relevant for my life place?   Är det relevant för min livsplats? 

If you are asking some of these questions then this day is for you. Join us for a morning of free teaching and the 
opportunity after lunch to find out more about the accredited Theology courses being run by the NWTP in your local 
Hub. 
Om du frågar några av dessa frågor så är den här dagen för dig. Följ med på en förmiddag med fri undervisning och 
möjligheten efter lunch att ta reda på mer om de ackrediterade/auktoriserade Teologiska kurser som drivs av NWTP 
(=New Wine Training Partnership) i ditt lokala Centrum. 
 
Åter tillbaka till New Wine – Sverige: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl-Erik_Sahlberg - Carl-Erik Sahlberg 
Klara kyrka i Stockholm - Sedan 1989 är Carl-Erik Sahlberg verksam i Klara kyrka, Stockholms domkyrkoförsamling, 
där han tagit initiativ till ett omfattande diakonalt arbete bland hemlösa och andra hjälpsökande i Stockholm 
centrala delar. 
Kairos New Wine - När missionsinstitutet Kairos bildades 1996 var Sahlberg en av initiativtagarna och senare även 
dess direktor. Idag har institutet gått samman med den svenska grenen av New Wine, och bildat Kairos New Wine 
där Sahlberg ingår i styrelse och ledningsgrupp.[3] 
 
http://www.newwine.se/resurser/ledarnatverk/ - Ledarnätverk 
New Wine är tänkt att fungera som ett nätverk för ledare över hela Sverige som delar vår vision och våra 
värderingar. New Wine vill uppmuntra och etablera regionala nätverk med syftet att utrusta ledare och församlingar 
att förverkliga sin kallelse att göra Gudsrikes gärningar. 
Målsättningen är att kunna erbjuda delaktighet i regionala nätverk över hela landet. 
Även här ser man att de verkar för ”Ekumenik”! Och dessa ”nätverk”... 
 
Se bifogad PDF ”Annonsering om New Wine Ledarkonferens i Stockholm” som är hämtad från denna sida:  
http://www.newwine.se/ledarkonferens2011/ - 5-7 april 2011 – New Wine Ledarkonferens i Stockholm 
 
Rev. Mark Aldridge som är kyrkoherde i Oak Tree Anglican Fellowship, Acton, London samt ledare för New Wine 
International, kommer också att medverka som talare under konferensen. 
 
Se även bifogad PDF ”Annonsering om Healing School i Malmö” eller gå till denna sida: 
 http://www.newwine.se/10-13-augusti-2011-healing-school-i-malmo/ - 10-13 augusti 2011 – Healing School 
(”Helande Skola”) i Malmö 
Som vi redan läst, så är Bill Johnson en av talarna... 
Bill Johnson är en av de mest tongivande ledarna i Kristi kropp i dag. Genom sin kraftfulla undervisning är han med 
och formar en hel generation troende. Hans undervisning präglas av ett stort mått av uppenbarelse som riktar sig till 
både hjärta och tankar. Ett genomgående tema är att invadera jorden med himlens verklighet. Bill är femte 
generationens pastor och hans andliga arv går ända tillbaka till förkunnare som Smith Wigglesworth och Aimee 
Semple McPherson. Bill leder en dynamisk församling i Redding, Kalifornien, som är känd för helanden, tecken och 
under. Han har också skrivit de bästsäljande böckerna När himmelriket tränger fram och The Supernatural Power of a 
Transformed Mind.  Ja, detta kunde vi även läsa på Bill Johnsons hemsida längre upp! 
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Arrangörer 
Global Awakening och New Wine Sverige är huvudarrangörer för denna Helandeskola. Drygt tio lokala 
församlingar i Öresundsregionen står bakom som lokala arrangörer: Immanuelskyrkan Malmö, Malmö 
Pingstförsamling, Malmö International Church, Hyllie Park Kyrkan, Malmö Vineyard, Wesleykyrkan, Restoration 
Ministries, The Reedemed Church of God, Thomaskyrkan, Ad Fontes i Lund, Christian City Church, Korskyrkan och 
Malmö Huskyrka… 
 
Immanuelskyrkan i Malmö annonserar också om konferensen:  
 http://www.immanuel.nu/helandeskola-med-bill-johnson-randy-clark/  
http://www.immanuel.nu/wp-content/uploads/2011/02/helandeskolan-affisch-40x20cm.pdf  = plats: Europaporten! 
 
Europaporten / Malmö Pingstförsamling: http://www.europaporten.com/index.html  
http://www.europaporten.com/Pingst/kontakt.php Mikael Järlestrand pastor och Musikledare 
 
På deras hemsida längst ner till vänster finns länk till:  
http://www.icfeuropaporten.se/ - ICF International Christian Fellowship Europaporten  
Dessa i sin tur har länkar: http://www.icfeuropaporten.se/links1.html:  
Bl.a. 

http://www.feic.org/ - Fellowship of European International Churches 
Terry & Ruthanne Hoggard presently serve as European International Church Development Coordinators  
& as the relational leaders for the Fellowship of European International Church network. 
Terry & Ruthanne Hoggard tjänar för närvarande som European International Church Development  
(”Europeiska Internationella Församlings Utveckling”) Samordnare & som de relationella ledare för 
Fellowship of European International Church Network (”Gemenskap av Europeiska Internationella 
Församlings Nätverket”). 

 
http://www.europeadvance.org/index.php  - Europe Advance – Eurpoa Avancera/Frammarsch 
Europe Advance seeks to plant life-giving churches that are relevant to European society and are fresh in  
their expression of ministry. These churches are places where people can learn to love God, love others  
and love life. Europe Advance helps these churches to become healthy and growing communities, both 
quantitatively and qualitatively.   >>> Our next Church Planters Roundtable: May 20 in Belfast! <<< 
Europa Advancera/Frammarsch försöker plantera livgivande kyrkor/församlingar som är relevanta för 
europeiska samhället och som är färska i sitt uttryck av ministry/tjänst. Dessa kyrkor är platser där  
människor kan lära sig att älska Gud, älska andra och älska livet. Europa Advancera/Frammarsch 
 hjälper dessa kyrkor att bli friska och växande samhällen, både kvantitativt och kvalitativt.  
>>> Vår nästa Församlingsplanterings ”Roundtable”/Rundabord: 20 maj i Belfast! <<< 
http://www.europeadvance.org/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=75  -  Thomas 
Jonsson  
 

 I mitt brev om Ledardagar... Nyhetsbrevet: Apostoliska nätverket mm >> 26/8 ... skrev jag om  
Thomas Jonsson - den nye medlemmen i ledningen för nätverket ”Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk 
Kristendom”: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html  

Ny medlem i ledningen är nu Thomas Jonsson! >>   
Han är även med i ledningen i ”Europe Advance" >> & >>  
Thomas Jonsson is Senior Pastor of Kristet Center Väst. KCV is a multi-site church in Stenungsund, on 
the west coast of Sweden. Besides being a Lead Team member of Europe Advance, he is the 
Swedish coordinator for John Maxwell’s leadership school EQUIP and a board member of 
Scandinavian Apostolic Network and Business Class, a Christian businessmen’s network.Thomas is 
married to Ann-Margréth with two daughters, Kimberly and Kelly. He entered full-time ministry in 
1992 when he traveled into the Eastern Bloc countries preaching the gospel. In 1994, Thomas and 
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his wife Ann-Margréth moved to Kenya as missionaries. There he planted several churches and had 
leadership conferences and crusades. Thomas and Ann-Margréth worked with Wilfred Lai at the 
Jesus Celebration Center, in Mombasa, a church of 25,000 members.  

Thomas founded the mission organization Words of Victory International, which has started 
churches in several African countries. He has also started Pastors Partnership, a network for pastors 
and leaders in Africa, and Christian Business Connection. He returned to Sweden 1997. Thomas then 
based his ministry in Uppsala to work with Pastor Ulf Ekman at Word of Life Church, 
Scandinavia’s largest charismatic church. For nine years He was a minister and Bible teacher at 
Word of Life Bible Center. Thomas is also the author of several books translated to many 
languages, ministers worldwide. 

Thomas Jonsson är senior pastor i församlingen Kristet Center Väst. KCV är en ”multi-site” (= fler 
plats) kyrka i Stenungsund på västkusten i Sverige. Förutom att vara en ledande Team medlem i 
Europa Advance, är han den svenska samordnaren för John Maxwells ledarskaps skola EQUIP (= 
utrusta) och en styrelseledamot i Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom och Business 
Class, ett kristet nätverk för affärsmän. 

Thomas är gift med Ann-Margréth med två döttrar, Kimberly och Kelly. Han gick in i heltidstjänst 
1992 när han reste in i östblocksländerna och predikade evangeliet. År 1994 flyttade Thomas och 
hans fru Ann-Margréth till Kenya som missionärer. Där planterade han flera kyrkor och hade 
ledarskapskonferenser och korståg. Thomas och Ann-Margréth arbetade med Wilfred Lai på Jesus 
Celebration Center, i Mombasa, en kyrka med 25,000 medlemmar. 

Thomas grundade missionsorganisationen Words of Victory International, som har startat kyrkor i 
flera afrikanska länder. Han har också startat Pastors Partnership (Partnerskap för Pastorer), ett 
nätverk för pastorer och ledare i Afrika, och Christian Business Connection (Kristna 
Affärsförbindelser). Han återvände till Sverige 1997. Thomas baserade då sin ”ministry” i Uppsala 
för att arbeta med pastor Ulf Ekman på Livets Ord (Word of Life Church), Skandinaviens största 
karismatiska kyrka. I nio år var han en pastor och Bibel lärare på Livets Ord Bibelcenter. Thomas 
är också författare till flera böcker som är översatta till många språk, ”ministers” 
(betjänar/predikar) över hela världen. 

Uppenbarligen så hade de besök av Matt Fry och hans ”Church Planting Roundtables” (CPR) den 3-4 
juni i Göteborg i år! >> Mycket intressant och SKRÄMMANDE att man även kan hitta Matt Frys bok 
här: >> under Church Planting in the 21st Century - Growing Your Church, Matt Fry  
Jag varnade för detta sammanhang tidigare i år: ”Empowered 21” >>  

Ja, man borde inte bli förvånad...  
Europaporten / Malmö Pingstförsamlings pastor Mikael Järlestrand, som år efter år medverkar med sång på 
Smålandskonferensen, tycks vara mer involverad än vad man vill tro! Men hans välsignade sånger är inte anledning 
nog att se mellan fingrarna...  
http://www.trosgnistan.se/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=230 - 10-17 juli, 2011 
Smålandskonferensen - Medverkande: 

Marilou Navarro (Filippinerna), Kjell Halvorsen (Norge), Caroline & Lennart Torebring,  
Carl-Gustaf Severin, Mikael Alfvén, Joakim Lundqvist, Göran Duveskog, Daniel Viklund,  
Birger Skoglund, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson, David Duveskog, Göran Oscarsson,  
GertOve Liw, Tord Renkel, Mikael Järlestrand (sång) 
Konferensen gästas varje år av talare från flertalet samfund från OAS-rörelsen till Trosrörelsen. Tyngdpunkten 
ligger på Trosgnistans missionsarbete och gästas också av internationella förkunnare från TGs arbete. 
                                     (Senast uppdaterad 2011-02-01 14:56) 
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Järlestrand har också i många år rest med Duveskogs Reseservice http://www.duvres.se/ som reseledare, så det är 
ju uppenbart att de har mer gemensamt... Ja, och han måste ju mycket väl veta om vad de står för...  I år (20/2 - 1/3 ) 
for han till Israel tillsammans med Göran Duveskog: http://www.duvres.se/grisrael2010-02-19.html.  
Jag upprepar vad jag skrev i mitt brev om Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser, och en massa länkar >> 16/11: 
”Vänner, det är naturligtvis inget fel med att anordna resor till Jerusalem eller att åka dit! Vad jag ifrågasätter är de 
ledare som blivit utvalda...de är alla med i eller mycket influerade av Trosrörelsen... Därför kommer också deras 
undervisning, som de ger under resans gång, påverka alla medresenärer! Det är detta som är allvarligt, anser jag!” 
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html  
 
Och här länkar alltså Järlestrands församling till Europe Advance och deras ”Roundtables”, där Thomas Jonssons är 
en av ledarna! Ja, visst kan man se att det finns ett ”nätverk”! 
 
Och nu ska New Wine ha konferens i deras lokaler med bl.a. Bill Johnson – som är en av de ”högre apostlarna”! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Så vad är ”Global Awakening”?  Ja, vi såg ju några länkar i början angående Randy Clark... 
 
Här finns åter igen deras hemsida: http://www.globalawakening.com/  -  där de själva skriver: 
Global Awakening is a Christian ministry dedicated to training, fathering, and raising up saints for the work of the 
ministry. 
Global Awakening (”Globalt Uppvaknande”) är en kristen ministry/tjänst tillägnad utbildning, ”fathering” (fader-
uppfostran), och resa upp helgon för arbetet i ministryn/tjänsten. 
 
Då bör vi ta reda på vad denna ”ministy/tjänst” handlar om... 
och där på hemsidan hittar vi massvis av olika tillställningar & konferenser...            
 
Detta är en av dem:  

Global School of Supernatural Ministry  -  ”Globala Skolan för Övernaturlig Tjänst” 
http://gssm.globalawakening.com/programs/on-site/13-endorsements - endorsements  (stöd/bekräftelse) 
Detta är vad Bill Johnson skriver: 
The need of the hour is for the generals of God’s army to give themselves for the equipping of the saints, training a 
generation to shape the course of world history. This must be done through a gospel of compassion and power.  
Few people are as qualified for this role as is Randy Clark. And few schools are as positioned to succeed in this 
assignment as is Global School of Supernatural Ministry. I am excited to see Randy and his team embrace this God-
given commission. -- Bill Johnson 
Behovet idag är för generalerna i Guds armé att ge sig själva för att utrusta de heliga, träna upp/utbilda en 
generation för att forma världshistorien. Detta måste ske genom ett evangelium av medkänsla och makt.  
Få människor är så kvalificerade för denna roll som Randy Clark är. Och få skolor är så positionerade för att lyckas 
med detta uppdrag som Global School of Supernatural Ministry. Jag ser fram emot att se Randy och hans team 
omfamna detta Gudagivna uppdrag. - Bill Johnson   (Man kan undra om det är ”Joels Armé” han syftar på?) 
 
Här kan man också se en video där man också hör Bill Johnson bekräfta Randy Clark... 
http://www.globalawakening.com/Group/Group.aspx?ID=1000014265  
 
Längst ned till höger på hemsidan (http://www.globalawakening.com/) finns länkar: 

 Healing Center  Helande Center       http://www.globalawakening.com/Group/Group.aspx?ID=1000033848  

 International Ministry Trips   Internationella Ministry Resor  http://www.globalawakening.com/Group/Group.aspx?ID=1000013450  

 Partnership  Partnerskap                                   http://www.globalawakening.com/Group/Group.aspx?ID=1000013705  

 Wagner Leadership Institute - http://www.globalawakening.com/Group/Group.aspx?ID=1000014277  
Wagner Leadership Institute - Global Awakening  -  Wagner Ledarskaps Institut - Globalt Uppvaknande 
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Vision  -   Vision 
Wagner Leadership Institute is an international apostolic training center established to equip the saints for 
Kingdom ministry (Ephesians 4:11-12). It is a non-traditional, new-wineskin approach to learning which 
includes activation and impartation of anointing.  
 Wagner Leadership Institute är ett internationellt apostolisk utbildningscentrum som etablerats för att 
utrusta de heliga till Kungadömes ministry/tjänst (Ef 4:11-12). Det är en icke-traditionell, ny vinlägel 
tillvägagångssätt till utbildning som inkluderar aktivering och impartation (”förmedling”) av smörjelsen.  

Detta är från ”Super Aposteln ”Peter Wagner som ”smorde” Todd Bentley i Lakeland 2008!!! 
Läs detta långa nyhetsbrev om Peter Wagner och hans ’Apostoliska Nätverk’ som även spritts till Sverige, om du 
vill veta mer: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html 
 
Det är detta ”apostoliska” utbredande som ”Global Awakening” kämpar på att sprida ut över världen – och NU i 
Sverige– med alla dessa olika konferenser och utbildningar! Det handlar om att de bildar nätverk av ”profeter” 
som i sin tur underordnar sig ”apostlar” och den högste aposteln – Super Aposteln – är Peter Wagner...  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
New Wine - engelska webbsidan:   
http://www.new-wine.org/events/leadership-conference - Leadership Conference May 2011  -  Ledarskapskonferens Maj 2011 
 
http://www.new-wine.org/free-media/magazine/issue-49-summer-10/330-new-wine-sweden - New Wine Sweden - New Wine Sverige 
From September 2008 to September 2009, New Wine International chose to significantly invest in New Wine 
Sweden, with the aim of building up the Swedish Network. Tim Starling asked Kjell-Axel Johanson about the impact 
of ‘the year of Sweden’: 
Från september 2008 till september 2009 valde New Wine International att betydligt investera i New Wine Sverige, 
med syftet att bygga upp det svenska nätverket. Tim Starling frågade Kjell-Axel Johanson om effekterna av "Sverige-
året" : 
What was this year about for you? 
Sweden is a huge country, but the population is just over nine million. Travelling by car takes a lot more time than it 
does in Britain and that tends to make the building of networks a little tricky. This means that leaders’ retreats, 
summer conferences and leadership conferences are very important. The ‘year of Sweden’ meant that we were able 
to intensify the cooperation with New Wine International in order to have some fantastic speakers at these events: 
Bruce Collins and John and Anne Coles at our summer conferences; and Bill Johnson and Mark Aldridge at our 
leadership conferences. We have also been able to run regional conferences throughout the country and retreats in 
strategic places such as Malmö. 
Vad handlade det här året om för dig? 
 Sverige är ett stort land, men befolkningen är drygt nio miljoner. Resa med bil tar mycket mer tid än det gör i 
Storbritannien och det tenderar att göra byggandet av nätverk lite knepigt. Detta innebär att ledare retreater, 
sommarkonferenser och ledarskapskonferenser är mycket viktiga. "Sverige året” innebar att vi kunde intensifiera 
samarbetet med New Wine International för att få några fantastiska talare vid dessa tillfällen: Bruce Collins och John 
och Anne Coles på vår sommar konferenser, och Bill Johnson och Mark Aldridge på våra ledarskapskonferenser. Vi har 
också haft möjlighet att köra regionala konferenser genom hela landet och retreater på strategiska platser som 
Malmö. 
What has been the highlight? 
Our two leadership conferences with Bill Johnson in Stockholm at which about 1,000 leaders gathered were definitely 
a highlight. They were unbelievably good and we believe they have made a great impact for the future! 
Vad har varit höjdppunkten? 
 Våra två ledarskapskonferenser med Bill Johnson i Stockholm där cirka 1,000 ledare samlades var definitivt en 
höjdpunkt. De var otroligt bra och vi anser att de har gjort en stor inverkan för framtiden! 
What has been the impact of this focused year? 
It has brought renewed energy and expectation to the work and a greater sense of being an integral part of New 
Wine. We have taken important steps in building up the network. We have more key leaders involved and a lot more 
people are aware of us today than before. We are seeing churches and leaders starting to move in the things of the 
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Spirit and we are praying for faith and breakthrough! We have seen several churches becoming resource centres, now 
sending out teams to other churches to run New Wine weekends and training days. 
Vad har det blivit för effekt av detta fokuserade år?  
Det har gett ny energi och förväntan till arbetet och en större känsla av att vara en integrerad del av New Wine. Vi 
har tagit viktiga steg för att bygga upp nätverket. Vi har fler huvudledare engagerade och mycket fler människor är 
medvetna om oss i dag än tidigare. Vi ser kyrkor och ledare som börjar röra sig i andliga ting och vi ber för tro och 
genombrott! Vi har sett flera kyrkor blir resurscenter, som nu sänder ut team till andra kyrkor för att köra New 
Wine helger och utbildningsdagar.  
What’s next for you? 
We are looking forward to a great summer conference and two leaders’ conferences in 2011, one in Stockholm and 
one in Malmö. The ‘year of Sweden’ has challenged us to do the same for others and serve the Baltic nations and 
Eastern Europe, which we are about to begin doing. 
Vad är det nästa för dig?  
Vi ser fram emot en härlig sommar konferens och två ledarkonferenser under 2011, en i Stockholm och ett i Malmö.  
"Sverige året" har utmanat oss att göra detsamma för andra och tjäna de baltiska länderna och Östeuropa, som vi är 
på väg att börja göra.  
Som sagt; det är bl.a. Bill Johnson som kommer till dessa konferenser och han är en ”apostel” från Peter Wagners 
Nätverk... De kommer att söka lägga Sveriges församlingar under ”Apostlar och Profeter”... 
 
http://www.new-wine.org/events/kingdom-theology-taster-days -  
Kingdom Theology Taster Days from the New Wine Training Partnership 
Practically focused - Spirit empowered - Academically challenging 
What is Kingdom Theology? 
How is it taught? 
Is it relevant for my life place? 
If you are asking some of these questions then this day is for you.  
Join us for a morning of free teaching and the opportunity after lunch to find out more about the accredited Theology 
courses being run by the NWTP in your local Hub. 
Prova-på-Dagar för Herradömes Teologi från ”the New Wine Training Partnership” (det Nya Vinet 
Partnerskapsutbildning) 
Praktiskt inriktade - Ande Bemyndigad (Kraftfullhet/Utrustande) – Akademiskt utmanande 
Vad är Herradömes Teologi? 
Hur undervisas det? 
Är det relevant för min livsplats? 
Om du frågar några av dessa frågor så är den här dagen för dig. 
Följ med på en förmiddag med fri undervisning och möjlighet efter lunch att ta reda på mer om de ackrediterade 
Teologiska kurserna som drivs av NWTP (New Wine Training Partnership) i ditt lokala Centrum. 
 
http://www.new-wine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=237 -  
Healing Ministry Training Days   (Tränardagar för Helandetjänst) 
Course content  -  Kursinnehåll 

 Rediscovering the Ministry of Jesus – Healing and Wholeness  -   
Återupptäcka Jesu Ministry/Tjänst – Helande/Healing och Helhet 

 Rediscovering the Kingdom  - Återupptäcka Konungariket 

 Commission - Uppdraget 

 Power and Authority - Makt och Myndighet 

 How we Minister – Integrated Healing Model  - Hur vi Betjänar - Integrerad Helandemodell 

 Foundational Values in the Healing Ministry  - Grundläggande Värden i Helandetjänsten 

 Ministering Deliverance, Ministering Forgiveness, Filling with the Holy Spirit  - Betjäna till 
Befrielse, Betjäna till Förlåtelse, Fylla på med den Helige Ande 
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These days also allow plenty of opportunity for worship, prayer ministry and questions and answers. 
Cost - £12 per delegate, which includes a copy of the Developing a Healing Ministry booklet by John Coles. 
Dessa dagar ger också många möjligheter för tillbedjan, bönetjänst och frågor och svar. 
Kostnad - £ 12 per delegat, som inkluderar en kopia av Utveckla en Helandetjänst häftet av John Coles. 
 
New Wine YouTube 
http://www.youtube.com/user/newwinetube - New Wine - Youth - Gavin Calver  -  Nytt Vin - Ungdom - Gavin Calver 
http://www.youtube.com/user/newwinetube#p/a/u/2/AvhNiw2Ohnw - New Wine - Kingdom Training Days  -  Nytt Vin 
Kungadömes Tränar Dagar 
http://www.youtube.com/user/newwinetube#p/a/u/0/eMfAF67N5Ew - Retreat to Advance - For Radical Kingdom Living -  
Reträtt för att Avancera – För Radikalt Kungadömes Liv  
 
New Wines On-line Bookstore: 
http://www.newwinedirect.co.uk/books/ - Book Highlights   (Bok Höjdpunkter)  
INTRESSANT!  
NEW WINE HAR EN HEL UPPSÄTTNING MED MATERIAL FÖR KATOLSKA GUDSTJÄNSTER!!!! 
 
Catholic Services Books:   Böcker för Katolska Gudstjänster 
http://www.newwinedirect.co.uk/pages/data.asp?layout=products.htm&category.like=.cat.sta&catname=Books:+Catholic+Services: 

 
The Confirmation Book   -   Konfirmationsboken   
The Baptism Book            -   Dopboken 
Catholic Funeral, A            -   En Katolsk Begravning 
The Funeral Book             -   Begravningsboken 
 
Divine Office Vol II - Daily Prayer for Lent and Eastertide     
Divine Office Vol II (Präs/Gudomligt Ämbete) - Daglig bön för Fastan och Påsk 
 
Weekday Missal: The Order of Mass for Weekdays, Blue Imitation Leather  
Vardags Mässbok: Befallningen om Mässa för vardagar, Blå Läderimitation 
 
Sunday Missal: The Order of Mass for Sundays, Red Imitation Leather   
Söndags Mässbok: Befallningen om Mässa för söndagar, Röd Läderimitation 
 
Sunday Missal: The Order of Mass for Sundays, Two-tone Green/Tan   
Söndags Mässbok: Befallningen om Mässa för söndagar, Tvåfärgad Grön/Ljusbrun 
 
Sunday Missal Blue Imitation Leather    -   Söndags Mässbok Blå Läderimitation 
Weekday Missal Red Imitation Leather   -   Vardags Mässbok Röd Läderimitation 
 
New Wine tycks vara – precis som Alpha-kurserna – anpassningsbara för alla samfund t.o.m. RKK! 
Men inte så undra på det, när man kan hitta ”länk” direkt till Nicky Gumble... 
(Även Trosrörelsen närmar sig RKK...  I riktlinje med ”Apostlarna & Profeterna” kan man undra??) 
 
Om din församling talar om att gå med i New Wines nätverk, så uppmanar jag dig som läst så här långt att våga säga 
ifrån! Om ni redan är med i nätverket – informera ledare och församlingsmedlemmar vad New Wine står för och vad 
de förmedlar och försök att få församlingen att gå ur! 
 
Må vi rädda vad som räddas kan! 
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BILL JOHNSON: 
 
Detta är, som sagt, samme Bill Johnson som var en av de som försvarade Todd Bentley efter att ha levt i 
äktenskapsbrott och fylleri under den s.k. ”Lakeland Väckelsen 2008”...och som hade en YouTube (som tycks ha blivit 
borttagen!) med titeln;  ”Bill Johnson - How in God's name can you endorse Todd Bentley”  (Bill Johnson - Hur kan du 
i Guds namn stödja Todd Bentley), men jag hittade det utskrivet på hans hemsida: 
 
“UPDATE: What do you think about Todd Bentley and the Lakeland Revival?” 
"UPDATE: Vad tycker du om Todd Bentley och Lakeland Revival" 
http://www.bjm.org/questions/11/update-what-do-you-think-about-todd-bentley-and-the-lakeland-revival.html  
 
May '08 
"Todd is a good friend, but more importantly, he is a friend of God. I've met very few people in my life who are 
hungrier for God and will take extended periods of time just to seek Him. God has entrusted him with an 
extraordinary outpouring for a reason—He can trust him to do whatever He says, regardless of the opinions of others. 
He is bold—amazingly bold. The miracles are legitimate and increasing. The church of America has asked for a great 
revival. God wonderfully placed this move in a package that few would have expected, just to see if we're as hungry 
as we say we are." 
Maj '08 
 "Todd är en god vän, men ännu viktigare, han är en vän till Gud. Jag har träffat mycket få människor i mitt liv som är 
hungrigare efter Gud och som tar långa tider bara för att söka Honom. Gud har anförtrott honom en extraordinär 
utgjutande för en anledning—Han kan lita på att han göra vad Han säger, oavsett andras åsikter. Han är 
frimodig—otroligt frimodig. Miraklerna är legitima och tilltar. Kyrkan i Amerika har bett om en stor väckelse. Gud 
placerade vackert denna rörelse i ett paket som få hade förväntat, bara för att se om vi är lika hungriga som vi säger 
att vi är." 
 
June '08 
Recent response to the above answer:"How in God's name can you endorse Todd Bentley?" This is my response: 
Have you spent time with Todd? Do you know him? Have you watched him with his wife? Or have you seen how he 
treats his kids? Have you spent any time with his staff? Have you been to his ministry? Has he been to yours? Have 
you laid hands on him and prayed? Has he laid hands on you and prayed? Have you grieved over tragedy together? 
Have you celebrated victory together? Has he sought your counsel? Has he traveled a great distance just to meet with 
you privately for advice? Have you ever received his counsel? Have you been in the room when God has showed up on 
him, and used him in stunning miracles? Have you seen him operate in the word of knowledge or the prophetic? Have 
you met with his counsel of elders? Have you personally benefited from his gift? Has he benefited from your gift and 
ministry? Has he ever honored you for who you are in God? Has he partnered with you as a friend? Have you 
sacrificed for his welfare, or that of his family? Have you sought God with him? Have you ever worshipped the Lord 
with him? 
Juni '08 
 Senaste gensvar på ovanstående svar: "Hur i herrans namn kan du godkänna Todd Bentley?" Detta är mitt svar: 
 Har du umgåtts med Todd? Känner du honom? Har du sett honom med sin fru? Eller har du sett hur han behandlar 
sina barn? Har du tillbringat någon tid med hans personal? Har du varit på hans ministry/tjänst? Har han varit på 
din? Har du lagt händerna på honom och bett? Har han lagt händerna på dig och bett? Har ni sörjt över tragedi 
tillsammans? Har ni firat seger tillsammans? Har han sökt ditt råd? Har han rest ett stort avstånd bara för att träffa 
dig privat för råd? Har du någonsin fått hans råd? Har du varit i rummet när Gud har framträtt och varit över honom 
och använt honom i fantastiska mirakler? Har du sett honom verka i kunskapens ord eller det profetiska? Har du 
träffat hans råd av äldste? Har du personligen gynnats av hans gåva? Har han gynnats din gåva och ministry/tjänst? 
Har han någonsin hedrat dig för vem du är i Gud? Har han samarbetat med dig som en vän? Har du offrat för hans 
välbefinnande, eller för hans familj? Har du sökt Gud med honom? Har du någonsin tillbett Herren med honom? 
 
I didn't think so. I have. And I'll continue to support those who I have walked with in life and ministry. He's my friend. 
More importantly, God calls him friend. And if you and I were ever friends in that level, and people hated you and 
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turned against you, and started web pages to tear down your ministry, and criticized you to your friends, and wrote 
against you in Christian magazines, and criticized you on the radio and wrote emails to other conference speakers 
and authors, I'd still be your friend. 
Jag tänkte inte så. Jag har. Och jag kommer att fortsätta att stödja dem som jag har vandrat med i livet och 
ministry/tjänst. Han är min vän. Ännu viktigare, Gud kallar honom vän. Och om du och jag någonsin var vänner i den 
nivån, och människor hatade dig och vände sig emot dig, och startade webbsidor för att riva ner din ministry/tjänst, 
och kritiserade dig till dina vänner, och skrev emot dig i kristna tidningar och kritiserade dig på radion och skrev e-
post till andra konferenstalare och författare, så skulle jag ändå vara din vän. 
 
By the way - criticism in the form of a question is not a question. But to respond to your statement, "How in God's 
name can you endorse Todd Bentley?" It's easy. I do it in God's name.  Bill 
Förresten - kritik i form av en fråga är inte en fråga. Men för att svara på ditt uttalande, " Hur kan du i Guds namn 
stödja Todd Bentley?" Det är enkelt. Jag gör det i Guds namn.  Bill 
Detta som skrevs juni ’08 är vad man kunde höra på videon!  
Ja, det är ett enda “svamlande” om att han känner Todd Bentley och att de varit mycket tillsammans och på så sätt 
försvarar honom... Som om det skulle vara en orsak att försvara synd i Kristi Kropp ”att känna varandra” och att ”ha 
bett med och för varandra”!!!  
Bill skrev ”Han (Gud) kan lita på att han (Todd) göra vad Han säger”... Gud säger i Sitt Ord att inte begå 
äktenskapsbrott eller dricka sig berusad... DETTA LÖD HAN INTE!!  
 
Naturligtvis är det mycket viktigt att känna människor...och naturligtvis måste vi kunna visa nåd och barmhärtighet 
till ett ångrande hjärta...och visa stöd när någon har ”vänt om”...eller ”vill ha hjälp” för att vända om... 
Men i Todd Bentleys fall handlade det om offentliga villoläror och Gnosticism som han infiltrerade in kristenheten.  
En sådan världsvid ”predikant” vars frukt innebar otukt, skilsmässa och överdrivet drickande kan man inte bara låta 
fortsätta förleda/vilseleda naiva kristna utan att säga stopp!  
Guds Ord talar mycket om att konfrontera synder, villoläror och uppmana till att ”vända om”.  
En offentlig synd kan kräva en offentlig tillrättavisning! 
 
TILLS IDAG HAR JAG INTE FUNNIT NÅGON ARTIKEL FRÅN TODD BENTLEY, ELLER NÅGON ANNAN SOM SKRIVIT, DÄR 
HAN SÄGER ATT HAN HAR ”REPENTED BEFORE GOD” (ÅNGRAT & OMVÄNT SIG INFÖR GUD) OCH BER 
FOLKMASSORNA OM FÖRLÅTELSE FÖR ALLA FELAKTIGA VILLOLÄROR OCH DEMONISKA MANIFESTATIONER... 
Däremot har Rick Joyner – Morningstar Ministries – hjälpt till att ”upprätta” honom tillbaka till samma obibliska 
sammanhang – tyvärr!  
Här kan man läsa en del om denna ”upprättelse” via Rick Joyner: 
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_11-2-10.html  
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_20-4-10.html  
 
Man måste kunna säga att Todd Bentley felade och syndade och missbrukade Guds namn! (Och som jag tyder det 
från hans ”nya” hemsida http://www.freshfire.ca/ och YouTube i mina brev här ovan så håller han på ännu!)  
Den som sysslar med ockulta makter (som vi vet att Todd Bentley gjort dagligen enligt YouTube med Bob Jones) går 
in på förbjudet område och är under Guds dom. 
 
HUR KUNDE DÅ Bill Johnson ”endorse” Todd Bentley 2008/2009???? 
Bill missbrukade också Guds namn; han kan inte ”endorse” i Guds namn – men han kan älska Todd i Guds namn! 
Att ”endorse” innebär att ”stödja, godkänna, rekommendera, skriva under”... 
HUR KUNDE BILL JOHNSON REKOMMENDERA/SKRIVA UNDER TODD I DETTA LÄGE????   
MAN KAN ÄLSKA HONOM SOM EN ”AVFÄLLIG KRISTEN” OCH HJÄLPA HONOM TILLBAKA...MEN MAN KAN NTE 
GODKÄNNA HANS LIVSSTIL OCH GODKÄNNA MINISTRYN I DET LÄGET! INTE I GUDS NAMN! 
 
Denna up-date fanns på Fresh Fire’s webbsida (hans gamla från Canada som hette ”Fresh Fire Ministries Canada”):  
http://www.freshfire.ca/  Denna webbsida har nu tagits över av Todd och heter nu Fresh Fire USA och finns ej att 
läsas där längre...(jag går inte in och kommenterar hans webbsida i detta brev!) Men jag har kvar texten: 
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January 23, 2009 
Board of Directors Update: 
The first news item that we wish to bring to your attention is that Todd Bentley has resigned from his involvement 
with Fresh Fire Ministries Canada and will continue a process of restoration under the capable leadership of Rick 
Joyner and his association. Because Todd founded Fresh Fire Ministries, we feel it appropriate and honorable to give 
FFM's name to him to use as he chooses when he starts ministering again in the future. 
Styrelsens Update: 
Den första nyhet som vi vill uppmärksamma er på är att Todd Bentley har avgått från sitt engagemang i Fresh Fire 
Ministries Kanada och kommer att fortsätta en process för återupprättande under den kompetenta ledningen av 
Rick Joyner och hans organisation. Eftersom Todd grundade Fresh Fire Ministries, anser vi det lämpligt och en ära att 
ge FFM-namnet till honom för att använda som han själv väljer när han börjar betjäna igen i framtiden. 
 
Som sagt, Todd undergick “restoration” (återupprättande)...hos Rick Joyner – som är en av de största ”promotarna” 
av Gnosticism idag!!!  Det visar bara alltför tydligt att Todd inte tagit avstånd från sina villoläror!!!!  
 
Dessa artiklar om Gnosticism är ett måste att läsa om man kan engelska angående Gnosticism:  (Skrämmande!) 
 ”Strange Fire – The Rise Of Gnosticism In The Chruch” http://users.stargate.net/~ejt/gnostic1.htm  
Bill Johnson är lika involverad i ”Profetrörelsen” som Rick Joyner och det diskvalificerar Bill att vara trovärdig!  
De försvarar nämligen varandra hela tiden inom ”Profetrörelsen” och ”Apostoliska Nätverket” och de bygger upp 
”skydd” för varandra! 
 
I Bill Johnsons "UPDATE: Vad tycker du om Todd Bentley och Lakeland Revival" så fanns det även ett inlägg från 
Augusti ’08 http://www.bjm.org/questions/11/update-what-do-you-think-about-todd-bentley-and-the-lakeland-revival.html  Där skriver han bl.a.: 
 
Back in June, Che Ahn , John Arnott, and I went to Lakeland, Florida, to do a commissioning service for Todd. We felt 
the need to stand with him. Opposition against him was great, and we could be a great strength to Todd in that time. 
John and Che especially could be a great asset as they had endured incredible opposition during the Toronto 
outpouring. Peter Wagner helped to oversee and lead that part of the meeting. Although he had not personally 
endorsed the revival, he felt it important enough to risk personal criticism from his peers to bring Todd into an 
apostolic alignment for his own safety. 
I juni, åkte Che Ahn, John Arnott och jag till Lakeland, Florida, att göra en ”commissioning” (”bemyndigande/ 
utrustande”) tjänst för Todd. Vi kände behovet av att stå med honom. Opposition emot honom var stor, och vi kunde 
vara en stor styrka till Todd på den tiden. Särskilt John och Che kunde vara en stor tillgång eftersom de hade utstått 
otrolig opposition vid Toronto utgjutelsen. Peter Wagner bidrog till att övervaka och leda den delen av mötet. 
Även om han inte själv hade godkänt/ställt si g bakom väckelsen, så kände han att det var viktigt att riskera personlig 
kritik från hans kollegor för att få Todd in i en apostolisk upprättning/anpassning/gruppering för hans egen säkerhet. 
 
I did not go to Lakeland and stand on the platform with Todd Bentley because he was perfect in character or because 
we agreed with every aspect of how he conducted the revival in Lakeland. I went to Lakeland because of his enemies. 
 Jag åkte inte till Lakeland och stod på plattformen med Todd Bentley för att han var perfekt i karaktär eller för att vi 
kommit överens med varje aspekt av hur han genomförde väckelsen i Lakeland. Jag åkte till Lakeland på grund av 
hans fiender. 
Då är det är ju väldigt konstigt att de sa vad de sa uppe på scenen!!! 
http://blogs.cbn.com/ChurchWatch/archive/2008/06/25/apostolic-leaders-commission-lakeland-revival-leader-todd-bentley.aspx   

Charisma Magazine reports that pastors Ché Ahn, Bill Johnson, John Arnott, and Rick Joyner laid hands on the 32-
year-old Bentley while Peter Wagner, leader of the International Coalition of Apostles, read a statement about the 
need for apostolic alignment. Other prominent leaders from the apostolic and prophetic movements stood on the 
platform to show their support for Bentley and to endorse the revival, which began in early April. 
Charisma Magazine rapporterar att pastorerna Ché Ahn, Bill Johnson, John Arnott, och Rick Joyner la sina händer 
på den 32-årige Bentley medan Peter Wagner, ledare för den Internationella Koalitionen av Apostlar (= ICA), läste 
ett uttalande om behovet av en apostolisk upprättning/anpassning/gruppering. Andra framträdande ledare från de 
apostoliska och profetiska rörelserna stod på plattformen för att visa sitt stöd för Bentley och stödja väckelsen som 
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började i början av april.  Detta kan ses & bekräftas på denna YouTube:  
http://www.youtube.com/watch?v=pqaoskr5wlc   - Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning ¼ 
(Todd Bentleys Apostoliska och Profetiska Commissioning ”bemyndigande/utrustande”) 
 
http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2008/08/18/time-for-che-ahn-to-eat-his-words-re-todd-bentley/ 
Time for Che Ahn to Eat His Words re: Todd Bentley 
The following prophecy was spoken over Todd Bentley at the apostolic commissioning service on June 23rd at 
Lakeland. Will Che Ahn stand up and repent of being either a liar or a false prophet? 
Dags för Che Ahn att Äta upp Sina Ord ang: Todd Bentley 
Följande profetia talades ut över Todd Bentley på den apostoliska ”bemyndigande/utrustande” gudstjänsten den 23 
juni i Lakeland. Kommer Che Ahn stå upp och ångra sig över & omvända sig från att vara antingen en lögnare eller en 
falsk profet? 
Che Ahn to Todd Bentley: 
“Recognizing that God has chosen you and appointed you to bear much and lasting fruit in this Lakeland revival, and 
revival around the world; recognizing that He has called you as an Ephesians 4 evangelist and a revivalist, moving in 
signs and wonders; knowing that you have walked in a manner worthy of the Lord, pleasing Jesus in every way; 
bearing fruit in every good work; and growing in the intimacy and knowledge of God, we as your brothers and your 
friends who have a deep love for you, Shonnah, your whole family, we just esteem you.” 
Che Ahn till Todd Bentley: 
"Vi erkänner att Gud har valt dig och utsett dig att bära mycket och bestående frukt i Lakeland väckelsen, och 
väckelse över hela världen; vi erkänner att han har kallat dig som en Efesierbrevet 4 evangelist och en 
väckelsepredikant, som rör sig i tecken och under; vi veta att du har vandrat på ett sätt som är värdigt Herren och 
behagat Jesus på alla sätt; du bär frukt i allt gott verk, och du växer i intimitet och kunskapen om Gud, vi som dina 
bröder och dina vänner vilka har en djup kärlek till dig, Shonnah, hela din familj, vi bara högaktar dig." 
Detta kan man se och höra på YouTube här ovan! 
Om de var ”Sanna Profeter utsända av Gud” så hade någon av alla dessa på scenen talat från Gud och sagt att 
Todd behövde ”vända om”...  Åtminstone någon borde ha känt från Gud att det Che Ahn profeterade inte stämde 
och borde ha sagt ifrån! Istället smorde de Todd med olja från Chuck Pierce, kallad ”Revival Oil” (”Väckelseolja”)! 
 
Jag, personligen, tycker att Ordspråksboken 26:8 passar bra in som förklaring om dem: 
 
 Like one who binds a stone in a sling, Is he who gives honor to a fool.  (NKJV) 
 Som att binda fast stenen vid slungan är det att ge en dåre ära. (Folkbibeln) 
 
Ja, de gav faktiskt ära och heder åt en som inte bara höll på med villoläror och New Age manifestationer, som 
förledde stora delar av kristenheten, utan som också höll på med äktenskapsbrott och superi medan ”väckelsen” 
pågick! 
 
Här kan man höra Bill Johnson prata om ”restoration” (”upprättelse”) för Todd Bentley tillsammans med Rick Joyner:  
http://www.youtube.com/watch?v=MXNa1u87cXc  
Den enda ”omvändelse” de talar om är Todds äktenskapsbrott...inget om de falska lärorna som florerade i Lakeland – 
eftersom de själva lär ut detta! I kommande avsnitt som de gjorde ”pratar de bort” alla villoläror och gör dem ”OK”. 
Idag ser vi ”frukten” av denna ”upprättelse” = Todd har egen ministry/tjänst igen (med webbsida & skola) och 
fortsätter att sprida Latter Rain läror, hinduiska mantran så som ”BAM”, ”Shika” och falska/demoniska 
manifestationer!  Kanske ”FireFireFire” var ett mantra också... Fire/Eld spelar en viktig roll i olika aspekter av den 
hinduiska traditionen! http://www.mahavidya.ca/hindu-art-and-architecture/fire-in-hinduism/  
 
Dessa människor som ständigt "manifesterar" utvändigt - utan förändringar - är INTE under inflytande av Guds 
Helige Ande (det är en annan typ av ande). De kan ”rycka och skaka” och påstå sig vara i samklang med Gud, men 
deras personlighet och frukten i deras liv talar något annat. Inspektera frukt bör vi göra i dessa dagar! 
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DETTA ÄR SAMME BILL JOHNSON SOM VAR MED OM DENNA APOSTOLISKA ”SMÖRJAN” OCH SOM TIDIGARE VARIT I 
SVERIGE  http://bibelfokus.se/synkning#Anchor-6296  OCH SOM KOMMER TILLBAKA I ÅR! 
OCH SAMME BILL JOHNSON SOM SKRIVIT BOKEN “WHEN HEAVEN INVADES EARTH” (”NÄR HIMLEN INVADERAR 
JORDEN”): http://www.ibethel.org/store/product_info.php?cPath=25&products_id=171 
 
Har du och/eller din församling druckit ur detta ”New Wine” (”Nya Vinet”)?   
Kolla då denna länk/YouTube som jag fann hos www.elvorochjanne.se  
Roger Oakland - New Wine >>   
Roger Oakland speaks on Charismatic Deception  - Roger Oakland talar om Karismatisk Villfarelse 
 
Här finns också en bra YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=q9EU-yLqLrc&NR=1  
Dave Hunt speaks on False Prophets  -  Dave Hunt talar om falska profeter 
 
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS28-8-10.html - Kundalinivarning - del 3 - Håller orena andar 
på att invadera kyrkan?  
Det räcker inte att bara varna för de extrema. Det finns andra som har stort inflytande i den karismatiska rörelsen 
men som har en mer accepterad fasad utåt. Ett sådant exempel är pastor Bill Johnson i Bethel church i Redding, 
Kalifornien. Bill har skrivit boken When Heaven Invades Earth (Sv. När himlen invaderar jorden). Det är mycket som är 
bra i boken men "bakom kulisserna ", särskilt på deras School of Ministry är det fullt av Toronto-liknande galenskap, 
"andlig berusning/fylla" mm. Många av de mest kända predikanterna inbjuds att undervisa och att "överföra" 
(impart) den s k "smörjelsen". 
Värt att läsa hela Kundalinivarningen från början:  http://elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS19-8-10.html 
 
MIN UPPMANING TILL DIG SOM LÄSER DETTA: 
DRA DIG UT UR ”PROFETRÖRELSEN” & ”APOSTOLISKA NÄTVERK” BÅDE I SVERIGE & I USA! 
GÅ INTE PÅ ”NEW VINE” KONFERENSER ELLER HELANDESKOLOR MED BILL JOHNSON – TILLÅT DIG INTE BLI MER 
INFLUERAD AV DENNA RÖRELSE SOM TILLÅTER GNOSTICISM OCH OBIBLISKA FÖRETEELSER! BLI INTE DELAKTIG I  
VILLOLÄRAN LATTER RAIN! 
 
 ”Lägg inte förhastat händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. 
 Bevara dig själv ren.”  1 Timoteus 5:22 (Ref.Bibeln) 
 
 ”Om någon undervisar annorlunda och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi hälsosamma 
 ord och till den lära som hör till gudsfruktan, så är han uppblåst och förstår ingenting, utan 
 är sjuk av frågor och ordstrider. Sådant leder till avund, kiv, smädelser, onda misstankar, och 
 onyttiga stridigheter mellan människor, som är  fördärvade i sitt sinne, och som har tappat 
 bort sanningen och menar att gudsfruktan är ett medel till vinning. Drag dig ifrån sådana.  
 Men gudsfruktan med förnöjsamhet är en stor vinning.”  1 Timoteus 6:3-6  
 
Detta är skrivet i Gudsfruktan och med en nöd och bedrövelse av att så många förleds och går vilse av dessa 
villoläror. Låt dig varnas, du som vill bli varnad! Låt oss förbli i Herren och be om Guds vägledning! 
 
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 brev  –  
det är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva. 
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Latter Rain  -  Länkar värda att läsas: 
 
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/kundalinivarning.pdf - Latter Rain-läran har olika 
benämningar 

 Latter Rain läran  
 Manifested Sons of God/Sonship/Corporate Christ (Kollektiv Kristus, "vi är Kristus"/"vi är gudar",  

jmf Matt 24:5)  
 Dominion teaching (Herradömesläran)/Kingdom now  
 Joels armé 

Latter Rain-lärans upphovsmän var fr a Franklin Hall och William Branham på 1940-talet. Läran handlar om 
en segerrik, global ekumenisk, maktfullkomlig kyrka som tar över världen och inför Guds rike i ändens tid. 
(Det var samma tankar hos Romerska Katolska kyrkan som ledde till inkvisitionen). Man säger att Jesu 
återkomst är "andlig" i kroppen - den kollektiva kroppen (Corporate Christ). Den är en elit av övervinnare som 
t o m når odödlighet och gudomlighet (Manifested Sons of God). Denna övervinnararmé (Joels armé), skall 
efter ett paradigmskifte, ledas av de nya (självutnämnda) apostlarna och profeterna (Apostoliska 
revolutionen). Enheten under dessa ska förlösa härligheten (Glory) och de ska slå ner alla fiender. 
En världsvid väckelse skall bryta ut med miljoner, kanske miljarder som kommer med i kyrkan. En kollektiv 
"smörjelse" (anointing) ska komma över alla som går in under apostlarnas "covering". Apostoliska 
revolutionens pyramidliknande maktstrukturer - en ny ordning - är kända begrepp för många idag. Likaså 
Church Growth movement (Kyrkotillväxtrörelsen/numerärtillväxt) och C Peter Wagner. Församlingens hopp 
blir enligt detta inte längre Jesu återkomst, utan dess storhetstid på jorden här och nu (Kingdom now). Sedan 
menar man att "Jesus kan frigöras från himlen" och ta över riket som de har åstadkommit. Som grund finns en 
villolära som lär att Adam hade herravälde före syndafallet (Herradömesteologin/Dominion), vilket djävulen 
har stulit och som ska återtas och intas på samhällets alla nivåer. En annan benämning på apostlarna är "the 
New Mystics" (nya mystikerna). Vi ser alltså att det finns många strömfåror/organisationer som förs samman 
genom nätverk och kopplingar, till en antikristlig flod som svämmar över. 
 

http://www.bibelfokus.se/joel - Ändetidens andeutgjutelse enligt Joel i GT      (här förklaras om Joels Armé) 
http://www.bibelfokus.se/sv/question/110306  - William Branham och Latter rain 
http://www.bibelfokus.se/ytterligare_steg - Ytterligare några steg närmare New age 
http://www.elvorochjanne.se/LATTER%20RAIN%20-%20KINGDOM%20NOW/LATTER%20RAIN%20-%20KINGDOM%20NOW.htm  
- LATTER RAIN - KINGDOM NOW – NYAPOSTOLISKA  (Det är ur denna källa väckelsen i Lakeland kommer). 
 
Och du som ännu inte har läst ”Allt är inte Gud som Glimmar” av Sven Reichmann... vill jag rekommendera  att 
göra det, för att få en enkel förklaring på skillnaden mellan Trosrörelsen och Evangelisk Bibeltro >>   
(skrolla ned till ”LÄS / LADDA HEM BOKEN VIA DENNA LÄNK” ) 
 

Engelska: 
http://www.deceptioninthechurch.com/thirdwave.html  - Articles on the doctrines of the Third Wave -  Artiklar om 
doktrinen/läran om ”Third Wave”/”den Tredje Vågen”. 
 
 
Läs med vaksamhet:  
Latter Rains egen hemsida:  http://www.latter-rain.com/eschae/latter.htm  - The Latter Rain  
Intressant att de har en Katolsk symbol som logo...speciellt med tanke på allt närmande till RKK... 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/kundalinivarning.pdf
http://www.bibelfokus.se/joel
http://www.bibelfokus.se/sv/question/110306
http://www.bibelfokus.se/ytterligare_steg
http://www.elvorochjanne.se/LATTER%20RAIN%20-%20KINGDOM%20NOW/LATTER%20RAIN%20-%20KINGDOM%20NOW.htm
http://www.bibelfokus.se/glimmar
http://media.bibelfokus.se/docs/Allt_ar_inte_Gud_som_glimmar.pdf
http://www.deceptioninthechurch.com/thirdwave.html
http://www.latter-rain.com/eschae/latter.htm

