
En av våra läsare bad oss att skriva om Todd Bentleys tatueringar. Vi skrev en hel del 

om det, både i nyheter och i Ohlins funderingar när Bentley blev känd i Lakeland, 

Florida. Men det kan vara bra att uppdatera eftersom Bentley är på tapeten igen.  

/Elvor & Janne 

 

 

Mailskrivaren: I den första länken kan man se att Todd INTE har några tatueringar. I 

detta klippet så har han varit verksam flera år som PREDIKANT. Han har på senare 

år gått ned i vikt och tatuerat nästan hela sin kropp med djävlar och demoner för att 

få folk att tro att han har haft ett TUFFT kriminellt förflutet. Sedan så kommer han 

och säger att han har varit med i Hells Angels och visar upp sina tatueringar som 

han låtit göra som kristen predikant. Vad man vet är att han varit pedofil men det 

verkar som om han vill komma bort från den delen och manipulera kristna till att tro 

att han varit tatuerad hela tiden. Denna man är en FALSK PROFET. Jag har 

tatueringar, känner flera som har tatueringar men vi skäms för att ha ristat våra 

kroppar som är den heliga Gudens TEMPEL. Denna Predikant verkar tycka att det är 

OK med att tatuera in djävlar och demoner i Guds tempel. Tänker på vad som står i 

Hesekiel. 

 

Hes 8:5  Och han sade till mig: "Du människobarn, lyft upp dina ögon mot norr." När 

jag nu lyfte upp mina ögon mot norr, fick jag se avgudabelätet, det som hade 

uppväckt Guds nitälskan, stå där norr om altarporten, vid själva ingången. 6  Och 

han sade till mig: "Du människobarn, ser du vad de göra här? Stora är de styggelser 

som Israels hus här bedriver, så att jag måste dra långt bort ifrån min helgedom; 

men du skall få se ännu flera, större styggelser." 7 Sedan förde han mig till 

förgårdens ingång, och jag fick där se ett hål i väggen. 8 Och han sade till mig: "Du 

människobarn, bryt igenom väggen." Då bröt jag igenom väggen och fick nu se en 

dörr. 9 Och han sade till mig: "Gå in och se vilka onda styggelser de här bedriva." 10 

När jag nu kom in, fick jag se allahanda bilder av vederstyggliga kräldjur och 

fyrfotadjur, så ock Israels hus' alla eländiga avgudar, inristade runt omkring på 

väggarna. 

 

Dessa vidriga bilder var målade på templets väggar. Vi är den Heliga Gudens tempel 

idag och skall inte göra samma sak som de gjorde då, att rista in bilder på våra 

tempelväggar som är vår hud. Snälla skriv något om detta på er hemsida. Jag läser 

era nyheter varje dag och väntar ivrigt Herrens SNARA ANKOMST. 

 

Länkarna om Todd Bentley från Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=9zMRChoojZo&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=kSlt0_8HwMk&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=fFp1tG9z7SM&feature=related 

 

Bästa hälsningar Pekka Kaattari 

http://www.youtube.com/watch?v=9zMRChoojZo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kSlt0_8HwMk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fFp1tG9z7SM&feature=related


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


