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Först och främst vill jag än en gång säga att det inte är fel att ha kvinnokonferenser eller 
kvinnotidningar... Men vilket Evangelium är det som de förmedlar? Det är detta jag ifrågasätter och 
vill uppmärksamma. 
 
http://www.sisters.nu/konferenser/item/11-medlemsdag-2010 
9 oktober 2010  |  kl 11.00 - ca 18:00 - Märsta Pingstförsamling, Stockholm 

 Andra talare inkluderar Gitten Thornberg, Marie Arnfjell, med flera! 
 

På inbjudan, som skickades via posten, stod det så här: 

”Gitten Thornberg - Gitten bor i Bjurholm och arbetar som socionom och pastor. Hon kommer att tala 

om ”Se det osynliga, gör det omöjliga”. 

Här är hennes församling:  http://www.bjurholmpingst.se/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  

Gitten är gift med pastor Stig-Evert Thornberg 

http://www.bjurholmpingst.se/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=28  

Det var inte bara att jag lärde känna Jesus än mer och successivt förstå hans plan, inriktning och 

kallelse för mitt liv. Jag mötte också mitt livs enda och största kärlek; Gitten – och vi fann varandra 

på en bibelskola!  (Att vandra med Gud  av Stig-Evert Thornberg) 

Här ser man att Pingstkyrkan i Bjurholm har nära samarbete med Mission SOS, vilket innebär nära 

samarbete med Johannes Amritzer!  

http://www.bjurholmpingst.se/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=28  

Missionsuppdrag ”Thailand” 

Så var det dags för Missionsuppdrag ”Thailand” för Evelina. Den 22 januari lyfte planet till Khon Kaen 

i Thailand, där Evelina tillsammans med en grupp missionärer från Mission SOS på ca 25 personer 

ska bygga upp en missionsbas för framtiden. 

Alla som nu åker ut har gått missionsbibelskolan på Mission SOS och ger minst ½ år för missionen. 

http://www.bjurholmpingst.se/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=28  

Indien-mission 

http://www.sisters.nu/projekt/item/13-ankor-i-indien  -  Hopp till änkor och barn i Indien 

Text & Foto  - Gitten Thornberg 

Det är naturligtvis fantastiskt att vilja nå ut till och möta människors behov i Indien & Thailand!  

Enda anledningen att jag tar upp dessa länkar är för att peka på kopplingarna till varandra...att det 

finns ett ”nätverket”...  

 

Läs detta för att förstå varför jag reagerar på att de samarbetar med Johannes Amritzer: 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html  

Johannes Amritzer t.e.x. reser med Duveskogs Reseservice… http://www.duvres.se/ (man ser Amritzer 

tillsammans med Daniel Viklund & Göran Duveskog till höger om man skrollar ner lite) 

Det gör även Gitten Thornberg och Anita Barker Andersen! 

http://www.duvres.se/grtunisien2010-04-30.html   -  Tunisien  30 april - 7 maj 2010  

Reseledare - Anita Barker Andersen & Erik Andersen och Gitten Thornberg 

SISTERS & JUNIA  -  Gitten Thornberg och Anita Barker Andersen m.m.  

Oktober 2010 / KJ 

 

 

 

 

http://www.sisters.nu/konferenser/item/11-medlemsdag-2010
http://www.bjurholmpingst.se/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.bjurholmpingst.se/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=28
http://www.bjurholmpingst.se/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=28
http://www.bjurholmpingst.se/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=28
http://www.sisters.nu/projekt/item/13-ankor-i-indien
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html
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Anita Barker Andersen & Erik Andersen och Gitten Thornberg 

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! 

Jag hade inte tänkt skriva något om Anita Barker Andersen, men efter att kollat hennes webbsida 

http://www.omegaskrift.nu/, så kan inte annat än att även lyfta fram och kommentera enligt 

nedan... Att hon har överkommit svårigheter och handikapp med Guds hjälp är det ingen som skall 

ifrågasätta! MEN vad jag ifrågasätter är...om man nu fått sådan underbar hjälp av Gud och älskar sin 

Herre och Hans Ord... HUR kan man då länka till ett katolskt sammanhang?: 

http://www.omegaskrift.nu/index.php?option=com_weblinks&catid=2&Itemid=23  - Välkommen till 

Birgittasystrarna i Vadstena! 

Ja, det är mig obegripligt!  

Intressant att de INTE länkar tillbaka till Anita Barker Andersens Omega Skrift... 

http://www.birgittaskloster.se/?h=9&l=sv ... men däremot till Katolska kyrkan i Sverige! Och en 

massa andra katolska länkar... 

Omega Skrift länkar även till: http://www.jesus.se/ - Välkommen till Jesus.se!  

Ansvarig utgivare S:t Clara kyrka  Copyright © 2010 Jesus.se.  

Alla rättigheter reserverade.  Designed by Hopefm.se. (= Arnfjell!) 

Mycket intressant att hitta ännu fler ”länkar” till Marie & Roger Arnfjell!  

Som ni ser ovan, så är S:t Clara kyrka ansvarig utgivare för Jesus.se och Arnfjell har designat sidan... 

 

Detta kan man bl.a. läsa i Jaretegs artikel:  http://www.bibelfokus.se/culture_of_pentecost  

S:ta Clara kyrka, Ekman, katolicism och eukaristisk tillbedjan 

Ytterligare ett tecken på ett eskalerande avfall i kristenheten! 

Att samarbetet med Katolska kyrkan inte är en tillfällig förvirring vittnar denna text om som är tagen 

från S:ta Clara kyrkas hemsida:  "För att vi bättre ska förstå hur den Helige Ande kan vara närvarande 

i våra liv har Klara kyrka under flera terminer arrangerat en kurs: "Lär känna den Helige Ande". Vi har 

arrangerat kursen tillsammans med flera andra kyrkor. Bland annat Arbetsgruppen för Karismatisk 

Förnyelse i Katolska Kyrkan i Sverige." 

Jesus.se har en video till höger med Ingela Agardh http://www.jesus.se/faq.html - GODA NYHETER 
Jag vet att hon har lämnat detta jordeliv...men denna webbsida / S:t Clara Kyrka är ansvarig för vad 
de förmedlar och jag undrar;  skulle detta vara "Kristi Evangelium som är Guds Kraft till 
Frälsning"????  Skulle detta ge hopp med ”pilgrimskören” i bakgrunden? 
”Hur fel vi än gör så älskar Gud oss....vi får vara som vi är...ändå så är vi älskade...” 
Visst älskar Gud oss precis sådana vi är, men man hör inget tal om Jesus Kristus, Hans Blods försoning 

http://www.omegaskrift.nu/
http://www.omegaskrift.nu/index.php?option=com_weblinks&catid=2&Itemid=23
http://www.birgittaskloster.se/?h=9&l=sv
http://www.jesus.se/
http://www.bibelfokus.se/culture_of_pentecost
http://www.jesus.se/faq.html
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på Golgata Kors och inget tal om omvändelse och förlåtelse! Jag tycker att det är beklagligt! 
Bibeln talar tydligt om att det finns konsekvenser med att synda och en kommande dom!  
 
Jesus.se skriver bl.a.: 
En mer utförlig trosbekännelse som används sedan 381 av kyrkor i både väst och öst är den nicenska 
trosbekännelsen. Den kallas också CREDO efter de latinska orden för ”jag tror”. 
Och något längre ner kan man läsa: 
och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern, på honom som tillika med 
Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, 
allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och 
förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. 
DETTA ÄR KATOLSKT! Och den länkar de till efter att ha talat om att ”Du kan ta emot Jesus.”: 
http://www.jesus.se/du-kan-ta-emot-jesus.html  - Tips! Läs mer om kristen trosbekännelse: En 

kristen trosbekännelse utgår från apostlarnas tro, bland annat Paulus som i sitt brev till romarna, 

författat på 60-talet skrev att ”om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror 

att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad” (Rom 10:9). *Länk till KRISTEN 

TROSBEKÄNNELSE http://www.jesus.se/kristen-trosbekaennelse.html ] 

En nyfrälst får då lära sig att tro på en enda, helig, allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka. Jag 

bekänner ett enda dop...  Detta mina vänner är ”barndopet” som menas! 

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

Här kommer en liten ”avstickare”...   Detta kanske kan förklara varför Ingela inte förmedlade ett 

Bibliskt Evangelium... som vi ser här nedan så är de helt involverade i ekumeniken...där man ska ha 

dialog med alla religioner... 

http://www.visionhoglandet.se/artikel.asp?artikelID=269 - Ingela Agardh  

Sin andliga gemenskap har hon främst med S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm, och med alla de 

kristna hon möter under sina många föredrag runt om i landet. Det är Svenska kyrkan och dess 

tusenåriga tradition hon känner sig mest dragen till, en kyrka som dessutom redan har brottats med 

en eller ett par av hennes många frågor. 

Detta är hämtat från deras hemsida: http://www.katharinastiftelsen.se/ : 

AKTUELLT 

”...S:ta Katharinastiftelsen behövs därför att det är ett av de få fungerande ekumeniska 

mötesplatserna för teologiska samtal. Tron kräver eftertanke annars dör den. Katharinastiftelsen 

behövs för trons överlevnad i Sverige".   

Philip Geister rektor Newmaninstitutet, jesuitpater.    = JESUITER ÄR KATOLIKER! 

HISTORIA 

S:ta Katharinastiftelsens syfte var ursprungligen att inspirera till kvinnlig insats i kyrkan, att vara en 

härd för kyrklig kvinnogärning och en kontaktpunkt mellan kyrkoliv och kvinnorörelse. Numera är 

stiftelsen framför allt ett forum för fördomsfritt tankeutbyte kring aktuella livsåskådningsfrågor, en 

brygga mellan kyrkolivet, kultur- och samhällslivet i stort. Deltagare med alla slags bakgrund i fråga 

om livssyn, utbildning, trosinställning och levnadsförhållanden inbjuds till öppna, personliga samtal, 

inledda av framstående representanter för olika kunskapsområden och synsätt. 

En del sammankomster ägnas åt fördjupning i den kristna tron genom gudstjänster, bibelstudium, 

meditation och samtal om själavårdsfrågor. Regelbundna veckomässor firas i kapellet på Sturegatan. 

I sakristian står det lilla "hemlösa altaret" som var hela verksamhetens utgångspunkt och alltjämt är 

http://www.jesus.se/du-kan-ta-emot-jesus.html
http://www.jesus.se/kristen-trosbekaennelse.html
http://www.visionhoglandet.se/artikel.asp?artikelID=269
http://www.katharinastiftelsen.se/
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dess brännpunkt. Sammanfattningsvis kan inriktningen karakteriseras genom mottot "radikalt inåt - 

radikalt utåt": ju djupare förankring i kristen tro, desto djärvare öppenhet för nya, också 

kontroversiella tankar. 

ONSDAGSLUNCHER 

Kvinna mitt i livet  -  tre samtalsluncher för kvinnor mitt i livet  -  onsdagar kl. 11.30 - 13.00     

6 okt   Gudrun Schyman, frilansfeminist, talesperson för Feministiskt initiativ 

27 okt Ulla Gudmundson, ambassadör vid Den Heliga Stolen (Vatikanen) 

1 dec Lill Lindfors, sångerska, skådespelare 

TORSDAGAR  bl.a: 

7 okt  Martin Lönnebo, biskop em, författare till OBS 18.30 Hjärtats nycklar (Cordia) 

18 nov Hedenius och ateismens nya ansikte Madeleine Fredell, OP dominikansyster  

 PC Jersild, författare 

 Christer Sturmark, ordförande Humanisterna 

MERA KATOLSKT!!! 

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

Nu tillbaka till Jesus.se! 

Jesus.se har i sin tur länkar till bl.a. http://www.bibelskolan.com/cms/index.php   -  Stiftelsen 
bibelskolan.com   och de i sin tur har bl.a. dessa skribenter på sin webbsida:   
 
http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=31  
Jag tar endast upp en del: 
Agneta Enander 
 Anders Arborelius - länkar i sin tur till  
            Katolska kyrkans hemsida - http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/64/1/  
            Vatikanen - http://www.vatican.va/  
            Brödraskapet Taizé i Frankrike - http://www.taize.fr/sv  
           Frid mitt i folkvimlet en verklighet i Taizé -     
           http://www.bibelskolan.com/utblick/berattelse/taize/index.shtml 
 Anders Piltz- länkar i sin tur till http://www.artos.se/  aktuell bok -  
            Göran skytte och Wilfrid Stinissen  - Ansikte mot ansikte. Samtal om kristen tro 
 Bengt Plejel 
 Erling Ivarsson 
 Eva Spångberg 
 Judy Breneman 
 Kerstin Arthur Nilsson 
 Martin Lönnebo  -  länkar i sin tur till http://www.fralsarkransen.se/ - Frälsarkransen 
             och       
          http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=12&id=159&Itemid=108  
 Tomas Sjödin  -  länkar till ”Trots allt” som leder till Vatikanen http://www.vatican.va/  
 Wilfrid Stinissen – länkar i sin tur till  
         Katolska kyrkans hemsida - http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/64/1/  
         Vatikanen - http://www.vatican.va/  
         Brödraskapet Taizé i Frankrike - http://www.taize.fr/sv  
         Frid mitt i folkvimlet en verklighet i Taizé -              
         http://www.bibelskolan.com/utblick/berattelse/taize/index.shtml  
  

http://www.bibelskolan.com/cms/index.php
http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=31
http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/64/1/
http://www.vatican.va/
http://www.taize.fr/sv
http://www.artos.se/
http://www.fralsarkransen.se/
http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=12&id=159&Itemid=108
http://www.vatican.va/
http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/64/1/
http://www.vatican.va/
http://www.taize.fr/sv
http://www.bibelskolan.com/utblick/berattelse/taize/index.shtml
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Så ifrån Anita Barker Andersens webbsida kan man alltså komma ända till Vatikanen!  

Detta är ingen slump! JAG VILL PÅSTÅ ATT DETTA ÄR EN DEL I CHARTA ECUMENICA! 

http://www.tidenstecken.se/charta.htm - ta er tid att läsa HELA artikeln! 
Här kommer ett litet utdrag: 
 
Det ekumeniska dokumentet Charta Oecumenica handlar praktiskt om att man förbinder sig för att 
verka för enhet och samverkan med katolicismen, ja till och med att man förbinder sig att verka mot 
ett erkännande och deltagande i den eukaristiska nattvarden (offermåltiden) som Katolska kyrkan 
har. Charta Oecumenica har enligt Sveriges Kristna Råd antagits som arbetsdokument. Samtidigt 
har kyrkorna i Sverige rekommenderats att på motsvarande sätt anta Charta Oecumenica som 
arbetsdokument. När beslutet togs var SKRs medlemskyrkor väl representerade, även 
representanter för observatörerna Pingst, Evangeliska frikyrkan och Adventistsamfundet deltog i 
detta samtal som adjungerade (förordnade som tillfälliga ledamöter) och beslutet fattades i full 
consensus. Varför reserverade sig inte Sten-Gunnar Hedin från Pingströrelsen? I det sammanhanget 
blir det förståeligt varför Sten-Gunnar Hedin skriver ett Jesus-manifest och en bok tillsammans med 
Anders Arborelius.                                                                                                                                             
Detta är också ett observandum på vart samfundet "Pingst - Fria församlingar i samverkan" kan 
vara på väg utan att dess medlemmar förstår sammanhanget.  

Anita länkar även till sin internationella webbsida: http://www.thewayout.se/ - Freedom Ministries   

 

Och naturligt också till sin hemförsamling på Omega Skrift: http://www.fristaden.nu/  - Församlingen 

Fristaden  - De i sin tur länkar till: 

http://www.fristaden.nu/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=19%3Aanvaendbara-

laenkar&Itemid=48 -  Användbara länkar   

Bland annat: 

 Uddevallas ekumeniska diakonala arbete http://www.saronhuset.se/ - Saronhuset 

 http://www.alphasverige.org/  - Alpha KURSEN 

6 miljoner människor i fler än 130 länder har gått en Alphakurs sedan 1990. 

Detta är också Ekumenik – det leder i alla fall till ekumenik och tar bort alla invändningar 

om RKK...  

Detta tål att upprepas: 

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 skrivit så 

mycket om RKK och därmed avväpnat allt motstånd!   

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekumenik  - Ekumenik (grek. oikoumenikos "som rör den 

bebodda världen", "världsvid"), är en benämning för kristna enhetssträvanden. I teologiskt 

mer liberalt formade sammanhang inkluderas även dialogen med andra religioner, främst 

judendom och islam, i begreppet. Terminologiskt talat är detta dock en felanvändning av 

begreppet – det rör sig i dessa fall snarare om religionsdialog. 

 

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:  

http://www.tidenstecken.se/charta.htm
http://www.thewayout.se/
http://www.fristaden.nu/
http://www.fristaden.nu/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=19%3Aanvaendbara-laenkar&Itemid=48
http://www.fristaden.nu/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=19%3Aanvaendbara-laenkar&Itemid=48
http://www.saronhuset.se/
http://www.alphasverige.org/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekumenik
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Varför jag är oroad över Alpha-kurserna  - http://bibelfokus.se/alpha  

 

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

 Alpha - the unofficial guide OVERVIEW - http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index5.htm  
 Alpha - the Unofficial Guide: World - http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index4.htm  
 Alpha - the Unofficial Guide: Church - http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/churchvol.htm  
 
Jag vill bara påpeka att det finns ledare - med sanna och rena motiv - som har Alpha-kurser 
och de är helt Bibelcentrerade och de vägrar att kompromissa  och håller sig till Kristi 
Evangelium – men de är få! Där blir deltagarna frälsta “trots” Alpha! 
Men tyvärr följer de flesta ledarna läroplanen/agendan som Nicky Gumble ger ut och då blir 
det ett annat/ett förvanskat evangelium... 

 http://www.jesus.se/ - Jesus.se    

 http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos - Svenska Bibelsällskapet 

Detta är Bibel 2000 mina vänner!!!  http://www.bibeln.se/om-bibeln/bibel-2000/  

 http://teologiforum.wordpress.com/ - Teologiskt Forum -  

Blogg och samlingsplats för seriösa samtal om kristen tro och teologi.  

Vi uppskattar denna blogg och rekomenderar den gärna för andra. 

Skribenter: 

  Joel Halldorf  - Det här kan man bl.a. läsa om Joel:  

 http://jdfk-kefas.blogspot.com/2009/04/joel-halldorf-gick-i-dag-till-forsvar.html - Joel 

 Halldorf   gick i dag till försvar för påven. Ta en titt på videon och ta lite tid och 

 fundera över vilket evangelium du önskar att bekänna dig till. Men antingen hade 

 reformationen fel och Rom rätt, eller så har Rom fel och reformationen rätt - det är 

 dags att bestämma sig för vilken Jesus och vilket evangelium man önskar att 

 bekänna sig till! 

 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=167726 - ”Orättvis svartmålning av katolska 

 kyrkan”  

 http://ulfekman.nu/ = Ulf Ekman – Livets Ord! 

 http://www.keryx.nu/default.aspx?idStructure=1152 – KERYX 

Redaktionen   

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ulf Ekman  

Redaktör: Benjamin Ekman 

Art Director: Jessica Nyström 

Exempel på skribenter: Ulf Ekman, Robert Ekh, Anders Gerdmar, Torbjörn Aronson, Sven 

Nilsson, Robert W. Jenson, Pavel Hoffman, Folke T Olofsson, Addison H. Hart, David W. 

Fagerberg 

http://www.keryx.nu/default.aspx?idStructure=1159 - Provläs Keryx 

Har EJ tagit mig tid att läsa igenom allt...men nämner bara lite om denna artikeln: 

http://files.livetsord.se/2123702768.pdf - Mellan himmel och jord – C.S. Lewis syn på 

asketism och helighet av David W. Fagerberg  -  docent vid Department of Theology of the 

University of Notre Dame, och författare till The Size of Chesterton’s Catholicism (Notre 

http://bibelfokus.se/alpha
http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index5.htm
http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index4.htm
http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/churchvol.htm
http://www.jesus.se/
http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos
http://www.bibeln.se/om-bibeln/bibel-2000/
http://teologiforum.wordpress.com/
http://jdfk-kefas.blogspot.com/2009/04/joel-halldorf-gick-i-dag-till-forsvar.html
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=167726
http://ulfekman.nu/
http://www.keryx.nu/default.aspx?idStructure=1152
http://www.keryx.nu/default.aspx?idStructure=1159
http://files.livetsord.se/2123702768.pdf
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Dame).  Detta står bl.a. i slutet av artikeln:   

En helgad människa utövar vetenskapen om ikonografi på sig själv. En ikon är, enligt en nutida ortodox 

författare, ”Kristus, Gud som har tagit sin gestalt i ett ansikte”. En ikon är också ansiktet på alla Guds 

vänner, som också är våra vänner och som vill inlemma oss i de heligas krets. 

En asket har tålamod, vilket Evdokimov beskriver som ett slags ”inre munkväsen”, därför att det är 

motsatsen till förtvivlan, vilket ofta är resultatet av ett begär efter omedelbar behovstillfredsställelse. En 

asket ser tiden an med förtröstan eftersom han inte lever i ”den vanliga tiden, där döden har sista ordet och 

där tiden nöter… utan i tid som blandas med evigheten som vi får genomleva den tack vare Kristi 

uppståndelse”.33 

Att bli helgad påminner alltså på sätt och vis om att gå med i ett hemligt sällskap. För att uttrycka det så 

enkelt som möjligt måste det vara väldigt glädjefyllt.”34 

C.S. Lewis ifrågasätts av många kristna – tyvärr är dessa länkar på engelska! 

http://www.crossroad.to/articles2/05/narnia.htm -  Narnia - Part 1  - Blending Truth and 

Myth (Blandning av Sanning och Myter) 

http://www.takeheed.net/Assorted_Articles/Contemporary/Lewis_avoid.htm - C S LEWIS: 

AN AUTHOR TO AVOID (EN FÖRFATTARE ATT UNDVIKA) 

http://www.wayoflife.org/files/2e66ace0fe4b2b419ec7f916702eabf6-134.html - C.S. LEWIS 

AND EVANGELICALS TODAY (OCH EVANGELIKALER IDAG) 

 

http://ltwinternational.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemi

d=54 - An evaluation of the words of C.S. Lewis [Part 2] (En utvärdering av orden av C.S. Lewis 

del 2) 

http://lightingtheway.blogspot.com/2006/07/more-on-cs-lewis.html -  

More on C.S. Lewi: Lewis claimed that followers of pagan religions can be saved without 

personal faith in Jesus Christ  

Mer om C. S. Lewis: Lewis hävdade att anhängare av hedniska religioner kan frälsas utan 

personlig tro på Jesus Kristus 

Jag har läst flera av CS Lewis böcker och dussintals av hans artiklar och flera biografier om 

honom, och jag har aldrig sett en tydlig undervisning om pånyttfödelsen eller en tydlig 

biblisk vittnesbörd om att han var född på nytt. Detta bör leda till den djupaste oro. 

Och när Ulf Ekman skriver så här, så tror jag hellre på dem som är ovanför!  

http://ulfekman.nu/2009/12/20/apropa-enhet-och-c-s-lewis/ - Apropå enhet och C.S. Lewis. 

2009-12-20 (6:53): Här kommer ett lite längre och belysande citat om enhet från C.S. Lewis, 

en viktig kristen författare som ofta citeras i olika sammanhang. Något att tänka på inför 

julen kanske: “Kristendom mot urvattnad kristendom.” 

“Tiden är alltid mogen för återförening. Splittringen bland de kristna är synd och en skandal 

och kristna bör alltid sträva mot återförening, om så endast i sina böner. Jag är bara en 

lekman och har nyligen blivit kristen och jag vet inte så mycket om detta, men allt det som 

jag har skrivit och tänkt ut har jag alltid hållit mig till de traditionella dogmatiska 

ställningarna. Resultatet är att bekräftande brev når mig från de mest skilda slag av kristna. 

Jag får till exempel brev från jesuiter, munkar och nunnor såväl som från kväkare och 

http://www.crossroad.to/articles2/05/narnia.htm
http://www.takeheed.net/Assorted_Articles/Contemporary/Lewis_avoid.htm
http://www.wayoflife.org/files/2e66ace0fe4b2b419ec7f916702eabf6-134.html
http://ltwinternational.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=54
http://ltwinternational.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=54
http://lightingtheway.blogspot.com/2006/07/more-on-cs-lewis.html
http://ulfekman.nu/2009/12/20/apropa-enhet-och-c-s-lewis/
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walesiska frikyrkliga, med flera. 

Det tycks mig alltså att de “extremistiska” inslagen i varje församling står närmast varandra, 

och att de liberala och “vidsynta” i varje sammanhang aldrig skulle kunna enas. Den 

“vidsynta” och urvattnade religionen är en värld där ett litet antal människor (alla av samma 

slag) säger helt olika saker och ändrar åsikt varannan minut. Vi får aldrig någon återförening 

genom dem.” 

Ur “Answers to Questions on Christianity.”  Återfinns i en trevlig andaktsbok som heter “Den 

djupa glädjen”, 365 dagar med C.S. Lewis utgiven av Libris. 

Tillbaka till keryx.nu:  

http://www.keryx.nu/default.aspx?idStructure=1160 - Tidigare nummer 

Ja det ser då ”mycket katolskt ut” i mina ögon! 

 http://www.junia.se/ - Tidningen Junia  (= Marie Arnfjell!) 

 

 

TIDNINGEN JUNIA: 

http://www.junia.se/feature/649-jag-kaenner-mig-som-en-brandslang-som-ska-ut-och-slaecka-

braender.html  - ytterligare en artikel där man endast talar om Gud...men man får inte läsa någonting 

om Jesus Kristus, frälsning, född på nytt!!! 

Junia länkar också till en del Webb-TV: http://www.junia.se/tv-och-radio.html  

Skrollar man längst ned så hittar man Malmöfestivalen 2008 – där man kan höra ”kristen rapp-

musik”...tror jag?... 

Det första man får se när man kör igång den filmsnutten är länkar till: www.streetchurch.se  och  

www.29thchapter.com – detta ska väl vara någon slags ”kristen grupp” och det ska jag låta vara 

osagt, för min musikstil är inte som alla andras! Och det är inte syftet med detta brev... 

MEN ETT KAN JAG I ALLA FALL PÅPEKA: 

De tecken som de gör med sina händer på fotot i mitten på deras webbsida är inte kristna tecken! 

(Det står ”29 GIG WITH TINIE TEMPAH” ovanför foto som jag hänvisar till) 

 

Ja, med denna sorts ”nätverk” så tycks det inte finnas någon återvändo...Sverige har invaderats med 

sådan villolära att Avfallet redan är här och det blir bara mer och mer tydligt – speciellt bland de s.k. 

”andliga ledarna” som borde gå i spetsen och leda Guds Folk till att förbereda sig inför Hans 

Återkomst! 

 

Men det finns hopp – med Gud på vår sida så kan vi påverka massor av folk! Vi kan stå emot detta 

Avfall genom att inte ha någon del i det – genom att ”bojkotta” och inte bidra med pengar...och vi 

kan varna andra! 

 

 

 

Då mycket information på internet kan ändras snabbt,  

vill jag bara nämna att länkarna i detta e-mail fungerade då detta skrevs. 

KJ - Oktober 2010 

 

 

http://www.keryx.nu/default.aspx?idStructure=1160
http://www.junia.se/
http://www.junia.se/feature/649-jag-kaenner-mig-som-en-brandslang-som-ska-ut-och-slaecka-braender.html
http://www.junia.se/feature/649-jag-kaenner-mig-som-en-brandslang-som-ska-ut-och-slaecka-braender.html
http://www.junia.se/tv-och-radio.html
http://www.streetchurch.se/
http://www.29thchapter.com/

