
Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev – Mars 2017 
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg...  

   Jesusmanifestationen–Ellel influenser = NARinfekterat – DEL 16 

   ... Kåfalla Herrgård... Göran & Roswita... Gertrud Storsjö... m.fl. 

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

 

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!      

 

Det blir ett långt nyhetsbrev...  vet inte hur jag ska få det mindre – svårt att dela upp det... men detta har skrivits med 

”fruktan och bävan”, med rannsakelse och mycket bön... och jag uppmanar alla att läsa det på samma sätt – med just 

”fruktan och bävan”, med rannsakelse och mycket bön... 

 

Detta skrev jag i nyhetsbrevet om Jesusmanifestationen i december 2014:       

 Jag kommer även ta upp lite mer om Ellel Ministries som också kan förknippas med NAR,  

 som nämnts om tidigare... >> 

 Tro mig eller ej... men man kan faktiskt hitta spår av Ellel även i Jesusmanifestationen! 

 Fast det blir i nästa nyhetsbrev, för att det inte ska bli ett så ”förfärligt” långt nyhetsbrev... 

   Marknadsplats Rörelsen .. 7 Berg: Jesusmanifestationen NAR infekterat Del 8 >>  

Men så kom bl.a. nyhetsbrevet om ”Nordisk bönekonferens” emellan då jag kände att det var viktigt att varna för det. 

Och några till... och så har det alltså gått över 2 år... detta nyhetsbrev har alltså bearbetats en lång tid... därför trasiga 

länkar... Min enda ”källa” till detta nyhetsbrev är alla hänvisningar, bilagor och länkar som finns med i detta nyhetsbrev. 

 

Som jag upptäckte i min ”research” så fann jag även ”koppling” till Ellel via Jesusmanifestationen... 

WOW – all sorts oskön ohelig sammanblandning av villoläror drogs visst till Jesusmanifestationen! (som nu lagts ner...) 

 

Som jag tidigare skrivit så kan även Ellel Ministries förknippas med NAR...  

Jag börjar med att ta upp lite från detta nyhetsbrev från 2012...  om Ellel Ministries... och dess NAR-koppling...  

 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg Ellel Ministries = NAR  - Del 3 >> 

Efter detta nyhetsbrev fick jag en del mail som tackade för det jag skrivit om Ellel – då det bekräftade vad de redan 

upptäckt själva! Men jag  fick även ett e-mail som undrade om Kåfalla Herrgård och Göran och Roswita... som DÅ var 

föreståndare där. Personen frågade även om Gertrud Storsjö...  Utdrag ur e-mail från 2012: 

 

 Jag har ju sedan många år tillbaka känt till Kåfalla Herrgård och Göran och Roswita och har med glädje och 

 välsignelse lyssnat till dem. En annan person, som jag under flera år nu haft täta kontakter med som också är  

 med i Ellel M (= Ellel Ministries) är Gertrud Storsjö. Hon och hennes väninnor har flera gånger varit här i .....X..... 

 och medverkat och fått vara till välsignelse. Gertrud håller på (kanske är hon klar) med en bok om mindfulness  

 och hur farligt det är att ge sig ut på den träskmarken.  

 Mot den bakgrunden så blir jag lite förvirrad över vad som är den STORA faran som Du ser det med EM (= Ellel Ministries) 

 och önskar att Du ville ge några sammanfattande ord - om tiden och krafterna tillåter. Jag vet att det är att begära 

 mycket, men fråga är ju fri... 
 

Som märktes, för den som läste nyhetsbrevet 2012, så nämnde jag aldrig om dessa personer! 

Dels för att det handlade om LÄRAN som Ellel förmedlar och inte direkt om personerna, men också för att jag 

personligen inte kände till om dessa personer! Hade aldrig hört talas om dem då jag skrev det nyhetsbrevet! 

Men det visar sig längre ner i detta nyhetsbrev att jag trots allt hade hört Gertrud vid ett tillfälle... 

Jag tvivlar inte på att Göran, Roswitha och Gertrud är hängivna och underbara personer som vill hjälpa människor  

och att mycket av det som de undervisar är bra och sunt... MEN de bejakar Ellels villoläror – som jag tog upp i 

nyhetsbrevet om Ellel – och då blir det fel till slut!  Lite surdeg syrar hela degen – det vet vi ju utifrån Bibeln! 

MEN sedan detta e-mail kom med frågan om dessa personer = över 4 år senare! – så vet jag  lite mer om dem... 
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http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-9_12.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_23_12_14.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-9_12.html


Vill härmed dela med mig av det jag hittat... och börjar med vad jag hittat på nätet genom åren:  
Kopierat 2012:  
http://www.foretagsfakta.se/Lindesberg/K%C3%A5falla_Herrg%C3%A5rd/188220 - Företagsfakta - Kåfalla Herrgård 

 Vi samarbetar sedan några år med Ellel Ministries från England, och vår bibelundervisning och själavård  följer deras välkända 

 metoder för att förmedla upprättelse och helande. 

 Evangeliska Frikyrkan står som huvudman för Stiftelsen Kåfalla Herrgård, som driver verksamheten på och  kring gården. 

 Roswitha och Göran Andersson är föreståndare för arbetet på gården. 
 

September 2011... fick Kåfalla nya föreståndare! 

http://www.kafalla.com/kontakt   Föreståndarpar: Dennis & Maria Hjalmarsson 

Fast i februari i år – så har den informationen tagits bort och kontakten ändrats till  

Torwald Bergström...   Jag tar ej upp om dem i detta nyhetsbrev... 

 

http://www.kafalla.com/ - Kåfalla Herrgård 

 http://www.kafalla.com/kafallanytt - Kåfallanytt 

 På denna länk kan man läsa nyhetsbrev... kollade snabbt 2015 - nr 1  

 

nr 1  =  2015 - nr 1  

 

 

 

 För mig ”talar det stort och avslöjande” att de hade Ingemar Helmner på sin nyårskonferens 2014/2015...  

 ... med tanke på att han är ”ambassadör” för Sverigebönen och förmedlar deras 7 Bergen Strategier... 
 

Nu har det gått över 2 år sedan detta Kåfallanytt skrevs – fler har skrivits – men granskar inga fler p.g.a. tidsbrist... 

  

http://ellel.dinstudio.se/news_1.html - Ellel Ministries Sverige     OBS! Tyvärr trasiga länkar! (fungerade när jag började skriva nyhetsbrevet!) 

 http://ellel.dinstudio.se/empty_19.html - I Sverige etablerades Ellel Ministries 2004, genom ett samarbete  

 med Kåfalla Herrgård utanför Lindesberg. Ledare för arbetet i Sverige är Stein Westli, som har  ett stort team  

 av ideella medarbetare vid sin sida. Ellel Sverige arbetar i dag med kurser,  retreater och församlingsbesök på  

 flera platser i vårt land.  

Ja, vad ska man säga om Göran och Roswitha Andersson? 

Att de var klart involverade i Ellel Ministries och tack vare dem har Ellel kunnat etableras i Sverige...  

Hm... upptäckte i Oktober 2016 att ovan länkar till Ellel Ministries Sverige inte längre fungerar... 

Rätt webbadress är nu:  www.ellel.se      

   ÅTERKOMMER TILL DENNA HEMSIDA LÄNGRE NED – PÅ SIDAN 35!   

Så till Gertrud Storsjö...  

 

Boken – Budda eller Kristus – Österlandets inflytande i samhälle och kyrka – som det nämndes om att hon höll på 

med, är utgiven av Bokförlaget XP Media: http://shop.textalk.se/se/article.php?id=7969&art=13925917  

Jag  läste boken i början av 2013... och i augusti 2014...  jag återkommer om boken längre ner! 

Då jag inte kände till henne (p.g.a att jag bott i USA i många år) fick jag lite info från syskon i Herren som känner till 

henne... för att kunna svara personen som frågade via e-mailet (ovan)... 
 

Denna info fick jag bl.a.: 
 Gertrud Storsjö är medlem i Citykyrkan i Stockholm. Hon har arbetat för Ljus i Öster i många år fram till sin pensionering.  

          Hon har arbetat i många buddistiska länder och har därför en gedigen kunskap om andra religioner.  

                 Hon undervisar även nu i själavårdande ämnen, bl a i Citykyrkan, som: ”Frihet från New Age och det ockulta” och ”Orättfärdig 

 kontroll”, såg jag på hemsidan. 

                  

 Såg också att hon deltog i förbön och själavård vid ”Jesusmanifestationen” den 12 maj 2012. 

 

Jag förstår att detta nyhetsbrev  

kan få några att ”reagera”...  

Men läs hela nyhetsbrevet  

och alla hänvisningar/bilagor  

INNAN ni kommenterar!! 
 

Detta har inte skrivits impulsivt  

eller med onda motiv utan jag har  

känt mig manad - utifrån stor nöd -  

att belysa detta jag skrivit om... 

 

http://www.foretagsfakta.se/Lindesberg/K%C3%A5falla_Herrg%C3%A5rd/188220
http://www.kafalla.com/kontakt
http://www.kafalla.com/
http://www.kafalla.com/kafallanytt
http://www.kafalla.com/download.do?ug=Mastereditor&f=kafallanytt_2015_nr1.pdf
http://ellel.dinstudio.se/news_1.html
http://ellel.dinstudio.se/empty_19.html
http://www.ellel.se/
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=7969&art=13925917


Detta är den församling Gertrud Storsjö tillhör:  
 

http://www.cks.se/ - Citykyrkan Stockholm    

 http://www.cks.se/forsamlingen/medarbetare/ - Medarbetare   

 

  

                              

                             Detta är endast ett fåtal av alla i församlingsledningen... 

                         Tar inte med alla – vill bara få fram att  

                         Gertrud Storsjö är med i församlingsledningen 2014. 

     

 

 

 

 

Jag tyckte det var oerhört tragiskt att få veta att hon bejakade och var delaktig i Jesusmanifestationen – ekumeniken 

med RKK! Så jag sökte lite och fann mycket riktigt... att visst var hon delaktig 2012:         

 

JESUSMANIFESTATIONEN 12 maj 2012 - Inspirationskvällar för förebedjare och själavårdare.pdf - JESUSMANIFESTATIONEN 12 maj 2012 

Inspirationskvällar för förebedjare och själavårdare                         

 Medverkande i kurserna:                     Se Bilaga # 1  ”själavård & förbönskvällar 2012” 

 Linda Bergling, Församlingen Arken, Ledningsgruppen 

 Bengt Malmgren, Katolska kyrkan, Ledningsgruppen = Ekumenik så det ekar! 

 Patrik Sandberg, Sverigebönen        = 7 Bergen! 

 Gertrud Storsjö, Citykyrkan 

  - - - 

 1. Fokus på förbönstjänst (stationer bönevandringen)  

Fokus på förbön för olika samhällsområden            = 7 Bergen! 

1. Riksdag, regering, stadschef och regeringschef  
2. Vård och omsorg, de socialt utsatta i samhället  
3. Bank och affärsliv  
4. Kulturlivet  
5. Barn och familjeliv  
6. Skola, utbildning och forskning  
7. Jesusmanifestationens torg och huvudgudstjänst  

 Sex bönestationer under bönevandringen. Sen NÄR behöver vi bönestationer för att be? Vart står det i Bibeln?!? 

 

Det är väl INGEN vid det här laget som tvivlar på att ”samhällsområden” är samma som ”samhällspelarna” och  

”de 7 Bergen”... Att detta är Trosrörelsens NARian profeters och apostlars utombibliska ”andlig krigföringslära” är 

väl också konstaterat vid det här laget! 

Du som kan ha missat detta – se mina andra nyhetsbrev om NAR: 

 http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html  

 

 

 

Detta är kopierat från 

Citykyrkans hemsida 2014 
 

Ändringar har skett sedan dess  

i församlingsledningen och på  

deras hemsida. Återkommer  

till detta längre ner... 

http://www.cks.se/
http://www.cks.se/forsamlingen/medarbetare/
http://www.isidor.se/Portals/kks/dokument/Inneh%C3%A5ll%20sj%C3%A4lav%C3%A5rd%20och%20f%C3%B6rb%C3%B6nskv%C3%A4llar%202012.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html


ÄVEN 2013 VAR GERTRUD MED I JESUSMANIFESTATIONEN...  
 

I nedan e-mail från Linda & Gunnar Berling, Arken, som uppmanade att komma och vara med på 

Jesusmanifestationen, bifogades PDF  ”Jesus i vård och omsorg affisch A3” –  se Bilaga # 2. 

  Denna affisch visade bl.a. vilka som medverkade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och 2014 använde Jesusmanifestationen Citykyrkans lokaler: 
 

 http://www.jesusmanifestationen.se/program - program      (Trasig länk!) 

 

 

Skulle tro att Gertrud Storsjö på något sätt deltog även 2014... hon var ju med i församlingsledningen för Citykyrkan! 
Hm... om man skulle vara en irrlärare för att ha varit med på Jesusmanifestationen, då har vi inte många pastorer och 
ledare kvar i landet.  
Men det är ju inget som jag här har påstått... att Gertrud skulle vara en irrlärare för att hon varit med på 
Jesusmanifestationen... 
MEN någon som VET vad RKK innebär borde väl ha nöd för dessa ofrälsta själar så till den grad att inte vilja deltaga och 
på så sätt vilseleda dem – genom att låta dem tro att de är frälsta??!!!!  Eller??!  RKK var ju också med i manifestationen. 
  
Stig Andreasson – som varit missionär i Frankrike och som just sökt vinna katolska själar med ett frälsande evangelium i 
alla år – varnar så gott han kan via böcker och predikningar om villolärorna inom RKK! Läs bara den här artikeln:  
 http://www.midnattsropet.se/2014/11/den-breda-ekumenikens-vag.html – Den breda ekumenikens väg 
 
Evy Juneswed – som varit missionär i Afrika – varnar för New Age och ockultism eftersom det är vad hon kom nära inpå  
i Afrika... då kom hon hem till Sverige och upptäckte att kristna sysslar med sådant!  
 http://bambuser.com/v/1605769 - Evy Juneswed om hur nyandligheten infiltrerar kristenheten 
 http://vartdagligabrod.blogspot.se/2015/03/evy-juneswed-om-jesus-aterkomst-hall.html - Evy Juneswed om Jesus återkomst (MP3) 

Se även Bilaga # 3 - Bönevandringen i Stockholm_Dagen 

http://www.jesusmanifestationen.se/program
http://www.midnattsropet.se/2014/11/den-breda-ekumenikens-vag.html
http://bambuser.com/v/1605769
http://vartdagligabrod.blogspot.se/2015/03/evy-juneswed-om-jesus-aterkomst-hall.html


 http://eldsflamman.se/var-tids-andlighet-evy-juneswed___pid1153.html - Vår tids andlighet - Evy Juneswed - 90 kr 
 http://eldsflamman.se/meditation-nyttigt-eller-farligt-evy-juneswed___pid2191.html - Meditation - Nyttigt eller farligt?... 50 kr 

Evy varnar också så gott hon kan för ekumeniken och villolärorna inom RKK. 
BORDE INTE GERTRUD GÖRA DETSAMMA?!  Skulle vilja tro det! 
Men istället kompromissar hon och deltar i ekumeniken som vi VET strävar för att en dag ta Eukaristin tillsammans 
med RKK!!! Och på så sätt förleder hon många – drar dem med sig att gå samma väg... tragiskt! 
 
Bibeln har en passande varning för RKKs avguderi – med bl.a. Mariatillbedjan, ikoner, tillbedjan av döda reliker och 

helgonförklaringar av döda påvar och hängivna katoliker... m.m.   =   de överger den NÅD de fått!  Det är allvarligt! 

            Jona 2:9-10:  (vers 8-9 i de engelska versionerna nedan) 

 9 De som håller sig till fåfängliga avgudar överger den nåd de fått.  tomma avgudar enl SFB 2015 

 10 Med tacksägelse vill jag offra åt dig, vad jag har lovat vill jag infria.  

 Frälsningen är hos Herren!"     (Svenska Folkbibeln)  

  8 They that observe lying vanities forsake their own mercy. 

  9 But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving;  

  I will pay that that I have vowed. Salvation is of the Lord.  (King James Version)  

 8 “Those who regard worthless idols forsake their own Mercy. 

 9 But I will sacrifice to You with the voice of thanksgiving; 

 I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord.”   (New King James Version) 

  8 “Those who cling to worthless idols turn away from God’s love for them. 

  9 But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you.  

  What I have vowed I will make good. 

   I will say, ‘Salvation comes from the Lord.’”  (New International Version)  

Gertrud står säkert för mycket bra undervisning och Bibliska Sanningar... jag är övertygad om det! 

MEN titta vad som framkommit ovan – hon bejakar Jesusmanifestationen (= ekumeniken med RKK!), Katolska Kyrkan, 

Arken/Linda Bergling (=Trosrörelsen!) och Sverigebönen (= 7 Bergen!)... och bejakar Ellel som vi snart kommer att se... 

Något ”förblindad” anser jag att hon blivit... ser hon inte vad RKK håller på med?!? 

Ja, tittar vi på det kristna läget i Sverige idag så kan man ju fråga;   

 ”VART är pastorerna som vågar tala tydligt klarspråk om Kristi Evangelium”?!!?? 

De flesta har gått på Rick Warrens ”Purpose Drivna” budskap att man ska vara ”sökarvänlig” och att man inte får 

”skrämma bort någon” med Evangelium... man får inte tala om synd och helvetet... 

De flesta kristna i Sverige – inklusive pastorerna – är IGNORANTA om vad RKK innebär och det är problemet!  

         = Ignoranta = okunniga p.g.a att man struntar i och väljer att bortse från fakta... 

Och de har via bl.a. Alpha-kurser, och speciellt dess handledarböcker, lärt sig att katoliker är kristna, tyvärr! 

Nej, vi har inte många pastorer, ledare m.m. kvar i landet som vill tjäna Herren allena – oavsett vilket pris! 

 

För att ”bevisa” att Gertrud Storsjö VET bättre: 

2008 ordnades en Konferens om nyandlighet, mysticism och irrläror i Örebro – ”Bär alla vägar till Rom?”  

Fann detta när jag sökte om denna konferens så här många år efteråt (= 2014):   
http://www.jonathanekman.se/2008/05/01/katolikbekampardag-i-orebro/ - ”Katolikbekämpardag” i Örebro    (Även denna länk är nu trasig) 

BY J O N A T H A N  ON 1  M A J  2 0 0 8  ·  1 6  C O M M E N T S  
Dagen (länk fungerar ej!) skrev igår om den lilla anti-katolik festival som firades förra helgen i Örebro.  
Tänk att människor kan samlas och ägna en hel dag åt att rada upp saker och ting man inte gillar. 
Intressant också att läsa att konferensen avslutades med en retorisk fråga om katolska kyrkan kan räknas som kristen.  
En kvinna ropade spontant: ”NEJ!” 
Det känns på något vis inte speciellt kreativt och framåtsträvande… 
 

16 Responses to ”Katolikbekämpardag” i Örebro 
 inez skriver: 
 2 maj 2008 kl. 11:51 
 För det första så var det inte någon ”katolikbekämpardag”. Det är lika felaktigt som att ”alla alltid” skriver att Åke Green har sagt att 
 homosexuella är en cancersvulst. Det han talade om var homosexualiteten. Man måste skilja på sak och person. 
 På konferensen i Örebro gjordes också stor skillnad på person och sak, bl a katoliker och katolicism. Dessutom var det inte alls bara 
 katolicism som det skrevs om, se för övrigt artikel från Hemmets Vän: 
 http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=1385  (länk bytts till http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=1484&coid=7) 
 Där står det om hur Gertrud Storsjö och Evy Juneswed talade om det förföriska med nyandliga och ockulta rörelser bl a. 
 I papperstidningen från 30/4 finns ett mycket sakligt och utförligt referat från konferensen. Ett par utdrag: 

http://eldsflamman.se/var-tids-andlighet-evy-juneswed___pid1153.html
http://eldsflamman.se/meditation-nyttigt-eller-farligt-evy-juneswed___pid2191.html
http://www.jonathanekman.se/2008/05/01/katolikbekampardag-i-orebro/
http://www.jonathanekman.se/author/admin/
http://www.jonathanekman.se/2008/05/01/katolikbekampardag-i-orebro/#comments
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152846
http://www.jonathanekman.se/2008/05/01/katolikbekampardag-i-orebro/#comment-126
http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=1385
http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=1484&coid=7


 ”I tre sessioner gav han (Stig Andreasson med 30 års erfarenhet som Frankrike-missionär) en utförlig information om katolicismen.  
 Han gjorde det med stor kärlek till de människor som han arbetade hos. Han har blivit beskylld för att vara katolikhatare, men han 
 säger med eftertryck att det är han inte. Han har stor medömkan med katoliker, som inte känner till vad biblisk, sann, kristen tro är.  
 Han visade på skillnaden mellan evangelisk och katolsk tro.”  
 ”Vi har inte farit till Frankrike för att bekämpa katoliker utan för att ge dem evangelium.” 
 Jag tycker att det är tråkigt att du kallar detta för en katolikbekämpardag.  
 Du borde i stället som evangelisk kristen glädjas över att villoläror synas och påtalas.  

I år (2017) fann jag att även Aletheia skrev om konferensen: http://aletheia.se/2008/04/26/missionarer-kritiska-till-frikyrkornas-oppenhet/  
 

Jag personligen har lyssnat till all undervisning från denna konferens – via inspelning på CD (för många år sedan!)...  

Jag blev då oerhört välsignad av undervisningen och att en sådan dag hade anordnats! Så då har jag ju hört Gertrud!   

Tog med detta för det jag vill poängtera är att det nämns att Gertrud Storsjö var med som talare!!! 

Så hon kan inte efter denna konferens kallas ”okunnig”... hon hörde vad Stig Andreasson undervisade om ang. RKK: 

  en utförlig information om katolicismen – visade på skillnaden mellan evangelisk och katolsk tro... 

 Ta del av undervisningen här:  http://bibelfokus.se/mediaspelare  (man får skrolla ner rätt långt ner!) 

 Gäst: Stig Andreasson  -  Bär alla vägar till Rom?  

                                                   Tyvärr finns ej Gertrud Storsjös   

                            undervisning tillgänglig på nätet... 

                        Men här är kopia på CDn som jag har! 

                             Jag har lyssnat på det flera gånger (2016) 
 

                             

                                                         Evy Juneswed går att lyssna till här: 

                       http://media.bibelfokus.se/audio/evy_juneswed_newage.mp3  
 

Jag FÖRVÅNAS att Gertrud därefter vågade och kunde vara med i Ekumeniken – framförallt i Jesusmanifestationen!!! 

Hon nämnde själv i sitt undervisningspass och varnade för ”alla ismer” Buddhism, Hinduism, Islamism, Ateism, Kommunism, 

materialism, alla möjliga ismer = det innebär även katolicism... fast hon nämnde inte det – och visst var det mycket konstigt!   

Att hon kan ha ändrat sig så på bara några år... = ekumenikens frukt...!? 

Här är texten från ovan artikel i Hemmets Vän:  
http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=1484&coid=7 - Konferens i Örebro om nyandlighet, mysticism och irrläror  

VECKANS NUMMER Publicerad: 2008-05-01 00:00  

”Bär alla vägar till Rom?” var den utmanande rubriken på den konferens som i lördags hölls i Örebro. ”Nätverket för information om 

nyandlighet och mystik” stod som arrangörer av konferensen. Olika uttryck för New Age togs upp till be-handling.  

I tre sessioner gavs också utförlig information om den romersk-katolska kyrkans villfarande lära. 
 

Konferensen hade över 300 registrerade deltagare, detta trots att ingen reklam gjorts. Den inleddes med lovsång och med ett kort tal av teologie 

doktor Nils-Olov Nilsson, konferensens ledare, som varit missionär i Spanien, Honduras och Chile. Han läste ett viktigt bibelsammanhang i 2 Tim 

4:3-4. Paulus skriver där att det ska komma en tid, då människor inte längre ska fördraga den sunda läran utan vända sig bort från sanningen till 

fabler och myter. Det har nu med raketfart blivit en förvirring på den andliga området. 

Första talare var Gertrud Storsjö, i flera år engagerad som missionär i Ljus i öster. Hon lade grunden genom att visa på flera bibelord som varnar 

för nyandlighet och mystik. Hon började med att nämna hur hon tillsammans med en skara ungdomar var ute och evangeliserade och bland 

annat besökte en by i sydöstra Sibirien. En mongolkvinna, som växt upp i shamanismen lyssnade till ungdomarnas sång och musik och sade sedan 

till Storsjö: ”Ni har en ren andlighet.” 
 

Falska profeter 

På flera ställen i Hesekiels bok, kapitel 6 och 9, beskrivs hur Israel drabbas av Guds vrede, på grund av att det avfallit till andra gudar. Gud delar 

inte sitt utrymme med österns gudar. Storsjö undrade över vad som kommer att hända våra församlingar, som inte ser hur österns gudar skapar 

en sammanblandningens plats, så att ett nytt Babel växer fram. I Matt 24 berättas om hur det finns en ond verklighet med undergörare som 

göra stora under och tecken. Johannes varnar i 1 Joh 4:1-6 för falska profeter som har Antikrists ande: ”Vi tillhör Gud. Den som känner Gud 

lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.” I Gamla testamentet 

var det dödsstraff för den som sysslade med det ockulta. En ande av lögn är utgjuten över världen.  

Men Gud kan förändra människor. Som exempel nämndes konung Manasse. I 2 Kung 21 berättas om allt det hemska som han sysslade med.  

I 2 Krön 33 får vi veta att Manasse därför fängslades av assyrierna och fördes till Babel. Men där ångrade han sin synd och Gud förde honom 

tillbaka till Jerusalem som kung. Där fick han upprätta det som rivits ned och tjäna Herren. 

Läs mer i Hemmets Vän nr 18 2008.   Se Bilaga # 4 - Hemmets Vän_2008-05-01 

”Sammanblandningens plats” är hon ju faktiskt själv delaktig i... bl.a. genom deltagandet i Jesusmanifestationen! 

Så allvarligt ser jag i alla fall på Jesusmanifestationen! (som nu är nedlagt...) 

Nedan artikel kopierades från nätet den 15/7-2013: 

Mäktig avslutning på Stockholms ekumeniska bönevecka i S:ta Clara - Bengts Blogg 

Evy Juneswed på samma CD säger  

”New Age borde heta ’Old Age’ för det är gammalt” 

C:a 20:36 på ovan CD säger Gertrud: Jesus sa "gå inte dit!" – utsätt dig inte för påverkan ifrån det här hållet, om du kan 

undvika det. Vilket blir svårare och svårare idag därför att det smyger in i alla sammanhang. Så varför har hon själv utsatt  

sig ifrån det här hållet via ekumeniken!??! Det finns ju New Age inom katolicismen – de sysslar ju med både mysticism och 

ockultism!  

http://aletheia.se/2008/04/26/missionarer-kritiska-till-frikyrkornas-oppenhet/
http://bibelfokus.se/mediaspelare
http://media.bibelfokus.se/audio/evy_juneswed_newage.mp3
http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=1484&coid=7


http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2012/01/22/m-228-ktig-avslutning-p-229-stockholms-ekumeniska-b-246-nevecka-i-s-ta-clara.aspx 

Posted: 2012-1-22 23:27 by Bengt Malmgren 

Mäktig avslutning på Stockholms ekumeniska bönevecka i S:ta Clara 

I anknytning till Böneveckan för kristen enhet har det nätverk som samlas till regelbundna frukostar i S:ta Clara 

kyrka genomfört Stockholms ekumeniska bönevecka 16-22 jan med samlingar i olika kyrkor morgon, lunch kväll 

varje dag samt en bönevaka. Kollekter har gått till Svenska bibelsällskapet.  

Ikväll var det festlig avslutning i S:ta Clara kyrka. Representanter för alla de 

12 kyrkor och församlingar som medverkat samlades i koret med 

församlingen runt och så bad man för enheten och för Stockholm. Det var en 

mäktig symbolisk handling där vi fick vara tillsammans och konkret gestalta 

kristenheten i Stockholm, en kropp med många lemmar. I lördags svarade 

KKS för samlingen i S:ta Eugenia katolska kyrka som jag fick representera.  

De tolv medverkande var: 

 S:ta Eugenia katolska kyrka     

 Gustaf Vasa kyrka     

 Frälsningsarmén Kungsholmen  

 Citykyrkan        = Som vi läste ovan – Gertrud Storsjö var med i ledningen i denna församling!!! 

 Immanuelskyrkan  

 Filadelfiakyrkan  

 S:ta Clara kyrka  

 Engelbrektskyrkan  

 Korskyrkan  

 Elimkyrkan  

 Södermalmskyrkan  

 Stockholms bönehus  
 

 

 

 

Fler ekumeniska arrangemang blir det under våren. Pastorsfrukostarna i S:ta Clara fortsätter, det vore roligt 

om ännu fler ville ansluta sig till det. Bön för Stockholm 1 gång i månaden i S:ta Clara, Korsvandringen på 

långfredagen, och förstås: Jesumanifestationen den 12 maj. 

Nu fortsätter den officiella Böneveckan för kristen enhet några dagar till. I morgon, måndag 23 jan är det 

Ekumenisk vesper i S:ta Eugenia Kungsträdgårdsg 12 kl 18.00. Karin Wiborn, missionsföreståndare Svenska 

Baptistsamfundet och generalsekreterare för Sveriges kristna råd medverkar och håller efter vespern ett 

föredrag i Stora salen om den ekumeniska situationen i Sverige. Välkomna alla på detta! 

 Läs också intervju med biskop Brian Ferrell från påvliga rådet för kristen enhet: Jesus makes christian unity possible.                                         
  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

2010 och 2011 erbjöd Jesusmanifestationen själavård i St. Eugeniakyrkan, Katolska kyrkan... 

Detta är kopierat från Jesusmanifestationens hemsida 2011... så det finns ej längre kvar. 

En syster i Herren skickade texten till mig 2013: 
  Jag har sparat dokumentet där det står att de hade bön i St:a Eugeniakyrka, det var för två år sedan.  

  Vet inte om det även var så i år.  Men katolikerna finns ju med varje år. Jag klistrar in. Har sparat det på min dator. 

 Ekumenisk bön inför Jesusmanifestationen och inspirationskvällar för förebedjare/själavårdare. 

  Ekumenisk bön i olika kyrkor i Stockholm 

 Den 21 maj 2011 kommer Jesusmanifestationen att gå av stapeln. Vi förväntar oss att många tusen skall komma till Stockholm,  

 till de olika torgen och till huvudgudstjänsten i Kungsträdgården. 

  Även i år kommer vi att ha olika program både för barn och vuxna på minst åtta torg. Ett stort utbud av program från de olika 

 kyrkofamiljerna kommer att erbjudas alla som deltar i manifestationen. Förra året i maj samlades mer än 25 000 personer och  

 vi tror att ännu fler kommer i år. 

http://www.sanktaeugenia.se/content/eugeniaf%C3%B6rsamlingens-historia 

Eugeniaförsamlingens historia 

- - - År 1860 lagstiftades om religionsfrihet även för svenska medborgare. 1879 bildade tyska 

jesuiter en kommunitet i Sverige och övertog då bl.a. det pastorala ansvaret för S:ta Eugenia 

församling. Jesuiterna bor och arbetar än idag i församlingen, där de även ansvarar för en 

omfattande kursverksamhet samt en bokhandel i församlingens lokaler. 

 

= Jesuitordern             http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/167/1/   (Länk trasig!) 

Jesuitkommuniteten i Stockholm har elva medlemmar, som bor på två våningsplan  

i S:ta Eugenia församlings fastighet vid Kungsträdgården i centrala Stockholm. 

 

  Även ovan länk om ”=Jesuitordern” har försvunnit... men här kan man läsa om jesuiterna på samma Katolska hemsida:  
 

  http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/ordnar-och-kongregationer/manliga-kommuniteter/jesuiter-sj  

       Jesuitkommuniteten i Stockholm finns i S:ta Eugenia församlings fastighet vid Kungsträdgården i centrala    

          Stockholm. Fäderna svarar för mässor i församlingskyrkan och kursverksamhet, för reträtter och     

          meditationsgrupper mm. De tar inte emot studiebesök, annat än till kyrkan, och inte heller gäster. 

http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2012/01/22/m-228-ktig-avslutning-p-229-stockholms-ekumeniska-b-246-nevecka-i-s-ta-clara.aspx
http://www.jesusmanifestationen.se/
http://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-official-jesus-makes-christian-unity-possible/
http://www.sanktaeugenia.se/content/eugeniaf%C3%B6rsamlingens-historia
http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/167/1/
http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/ordnar-och-kongregationer/manliga-kommuniteter/jesuiter-sj


 Intresset har också varit stort att arrangera manifestationer i olika delar av landet. 

  Vi behöver mobilisera oss i bön och därför vill vi erbjuda ekumenisk bön i olika kyrkor under våren. Vi kommer att fokusera på  

 syftet med manifestationen och kommer att ge förslag på fasta böneämnen som kommer att vara gemensamma för alla tillfällen. 

 Vi tror att manifestationen kommer att göra ett tydligt positivt avtryck i landet och att kärleken och gemenskapen mellan de  

 troende kommer att stärkas, och att många genom manifestationen kommer att få en allt större frimodighet i sin tro. 
 

  Det är viktigt för oss att komma samman i bön innan manifestationen för att både be för den, de olika torgen och dess program, 

 huvudgudstjänsten i Kungsträdgården, skeendet i landet och för alla dem som vi vill ge en positiv bild av den kristna tron och  

 särskilt med fokus på Jesus som församlingens herre. Vi vill inspirera både enskilda personer och de bönenätverk som redan finns  

 att finna varandra och stå samman i gemensam bön i Stockholm och ute i landet. 
 

  Inspirationskvällar för förebedjare och själavårdare. 

 Eftersom stora skaror kommer att samlas under manifestationsdagen så bör vi ha en beredskap för själavård och förbön.  

 En stor grupp människor som redan tjänar i omsorgstjänst i sina hemförsamlingar behöver finnas tillgängliga om det finns behov  

 av samtal, förbön eller omsorg under dagen. 

  Ledarna och de ansvariga för torgen kommer själva att ansvara för att de förebedjare som deltagit i inspirationskvällarna kommer  

 i tjänst på respektive torg. I Kungsträdgården kommer en gemensam grupp av själavårdare att finnas tillgängliga för de människor  

 som behöver stöd och samtal. Alla själavårdare/förebedjare kommer sedan att avskiljas under förbönsgudstjänsten i Filadelfiakyrkan 

 och få västar som markerar att de är i tjänst som förebedjare. 

  Vi kommer från olika traditioner och självfallet har vi olika infallsvinklar och sätt att betjäna människor. För att vi tillsammans skall 

 kunna känna enhet och samstämmighet kommer vi att erbjuda dem som vill tjäna i själavård, omsorg och förbön under dagen att  

 delta i två inspirations kvällar. Första kvällen kommer främst att betona förbönstjänsten för JM lokalt och nationellt och den andra 

 kvällen kommer att lägga betoningen på bön för individer och deras behov. 

 Även i år kommer vi att vara i St. Eugeniakyrkan, Katolska kyrkan under manifestationsdagen den 21 maj. En grupp kommer att ta 

 emot människor som behöver enskild själavård och samtidigt gör de tjänst i bön för det som sker i Kungsträdgården och den andra 

 gruppen kommer att finnas ute bland folket. Dessa grupper kommer att turas om under dagen. 

 Vi vill uppmuntra dig som är pastor att inspirera de förebedjare/själavårdare som finns i ditt sammanhang att ansluta sig till något  

 eller båda kurstillfällena. 

 Ekumenisk bön inför Jesusmanifestationen 

 S:a Clara Kyrka 16 januari kl. 16.00 - Klarabergsgatan 37 Stockholm  

 Korskyrkan 20 februari kl. 16.00 - Birg. Jarlsgatan 66, Stockholm  

 FA Centrumkåren 22 mars kl. 19.00 - Drottninggatan 66, Stockholm 

 Församlingen Arken 3 maj kl. 19.00 - Energivägen 9, Kungsängen  

 Se www.jesusmanifestationen.se för mer information om bl.a. böneämnen och nationell bön. 

 

  Inspirationskvällar för förebedjare och själavårdare. 

 Katolska domkyrkan -  Folkungagatan 46, Stockholm  

 Tisdagen den 8 mars kl. 19.00-21.00             Torsdagen den 14 april kl. 19.00-21.00  
 

 Talare på inspirationskvällarna: 

 Linda Bergling, Församlingen Arken  

 Carl-Erik Sahlberg, S:a Clara Kyrka          KJ = Carl-Erik är en av initiativtagarna till Sverigebönen som förmedlar  

 Berit Simonsson, inspiratör Oasrörelsen         NAR-lärorna om 7-Bergen = strategisk bön... 

 Hans Weichbrodt, inspiratör Oasrörelsen         m. fl.          http://www.dagen.se/sverigeb%C3%B6nen-h%C3%A5lls-f%C3%B6r-fj%C3%A4rde-%C3%A5ret-i-rad-1.179598 

     Se Bilaga # 5 - C arl-Erik Sahlberg_Sverigebönen_Dagen 2009   

  En välsignelserik God Jul och ett Gott Nytt År 2011!  Ifall länken försvinner 
 

 Ledningsgruppen för Jesusmanifestationen 

 Lennart Möller, ordförande,-EFS  

 Linda Bergling-Församlingen Arken, Britt Bergman-Citykyrkan,Sthlm, Merzek Botros-Global Center, Tjebbo v.d.Eijkof-UMU, 

 Hakon Långström-Svenska Kyrkan, Bengt Malmgren-Katolska Kyrkan, Hans Weichbrodt-Oasrörelsen,  

 Leif Öberg- Frälsningsarmén, Gunilla Ågren, sekr.-pingströrelsen 

 

 Sekretariat JM2011:     

 Jesusmanifestationen, c/o G Ågren Smedjevägen 1, 191 49 Sollentuna 

 Mobil – 070-232 93 66, 0760-20 88 05 

 E-post: jesusmanifestationen@telia.com, jesusmanifestationen.sekr@tele2.se, gunilla.agren@jesusmanifestationen.se 

 www.jesusmanifestationen.se 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

http://www.jesusmanifestationen.se/
http://www.dagen.se/sverigeb%C3%B6nen-h%C3%A5lls-f%C3%B6r-fj%C3%A4rde-%C3%A5ret-i-rad-1.179598
mailto:jesusmanifestationen@telia.com
mailto:jesusmanifestationen.sekr@tele2.se
mailto:gunilla.agren@jesusmanifestationen.se
http://www.jesusmanifestationen.se/


S:ta Eugenia katolska församling tycks ha uppdaterat sin hemsida sedan nedan ”skärmbild” togs 2014...  
MEN loggan överst visar att det är från samma hemsida... http://www.sanktaeugenia.se/  

 
 
 
 
 
 
 
Sankta Eugenia är Sveriges 
äldsta katolska församling. 
 
Kyrkan är belägen vid 
Kungsträdgården i centrala 
Stockholm. 
 
Prästerna tillhör Jesu Sällskap – 
Jesuitordern 
 
I samma byggnad ligger Katolsk 
Bokhandel 
 

 
Av ALLA kyrkor i Stockholm...  
så... väljer man att vara i just en 
Katolsk ”Jesuit Kyrka”! 
 
Är det inte märkligt!? 
 
Som frälst pånyttfödd...  
... HUR kan man gå med på 
detta utan att vilja förkunna 
Kristi Evangelium till dessa  
”osaliga själar” som fastnat i 
RKKs villoläror?!?! 
Jag bara frågar!?! 

 
  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesuitorden - Jesuitorden grundades av Ignatius av Loyola 1534 och stadfäst av påven Paulus III 1540.   
 Under ordens motto Ad maiorem Dei gloriam, ”Till större ära för Gud” utvecklades sällskapet, under de kommande decennierna, till  
 att bli en kår av påvetrogna lärare och predikanter. Man fungerade också som en front för motreformationen. Vid Tridentinska mötet 
 (1545-1563) uppträdde orden för första gången med det uttalade målet att hindra reformationens utbredning.  
 - - -  
 Många svenska, norska och danska katoliker i exil utbildades vid jesuitkollegier under 1500-1600-talet

[2]
 och sedan 1879 har 

 jesuitorden varit etablerad i Sverige. 

 
 

HUR kan man ha ekumenik med jesuiter – vars enda uppgift är att hindra reformationens 
utbredning för att förinta motståndet, d.v.s. sant Bibliskt Evangelium, emot RKK?!?! 
 

 

Detta är en fråga man måste ställa till kristna ledare idag! 
 
Och en fråga som kräver ett konkret svar... 
 

 

 

 

 

 

http://www.sanktaeugenia.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesuitorden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ignatius_av_Loyola
http://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5ve
http://sv.wikipedia.org/wiki/Paulus_III
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tridentinska_reformen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tridentinska_m%C3%B6tet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reformationen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesuitorden#cite_note-2
http://sv.wikipedia.org/wiki/1879
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige


 

Så till Gertrud Storsjös bok ”Buddha eller Kristus – Österlandets inflytande i samhälle och kyrka”, 
som nämndes i e-mailet från 2012, se ovan. Jag fick låna boken och läste den 2013... och i augusti  
2014 läste jag den igen... och hoppas kunna skriva ner vad jag vill förmedla om detta... 
 
Men börjar först med att påpeka att Förlaget XP Media – som tyckt upp boken 2012 – har bl.a. med  
denna text på sin hemsida för att lansera den: http://shop.textalk.se/se/article.php?id=7969&art=13925917  

 
"Gertrud har lyckats med detta svåra. Hon har på ett  

professionellt sätt beskrivit metoder som mindfulness  

och yoga på ett sådant sätt att de som utövar dem inte  

skall känna sig kränkta. Jag tror att du som läsare  

kommer att uppskatta det djup, respekt, kärlek och  

omsorg men också sanning, och utmaning som finns i  

denna bok." 

Pastor Linda Bergling 

 

"Här är en faktabok som är ett måste för den som möter  

New Age i alla dess former i vardagen, på arbetet, i  

skolan. Till en början är allt kanske fint och bra men vad  

händer sedan, när man hållit på ett tag och vill sluta?  

Mycket av det Gertrud Storsjö redovisar är hämtat från  

egen erfarenhet. Det ger tyngd åt framställningen. Jag  

rekommenderar boken varmt!" 

Sten-Åke Bredmar, adjunkt  

 

"Gertrud Storsjö har under större delen av sitt  

missionärsliv haft kontakter med tibetan-buddhistiska  

och hinduistiska folkslag. Hon har skaffat sig stor  

kunskap om dessa religioner. Bokens stora förtjänst är  

att hon också pekar på att det många söker i  

österländska religioner redan finns i kristen tro –  

dessutom på ett ännu fullödigare sätt." 

Åke Lager, redaktör för Ljus i Öster  

 
Först vill jag säga att jag tvivlar inte på att Gertrud skrivit denna bok med hängivenhet... 
Men jag känner att jag behöver kommentera ur boken för att försöka få fram det jag vill ha sagt... 
Allt jag nu citerar från Gertruds bok är inte fel eller obibliskt – ”hear me out”... en del är även viktig fakta att känna till! 
    (OBS!  jag kan ha råkat stavat fel när jag skrivit av från boken…) 
På ”tillägnar sidan” skriver hon bl.a.: 
 Jag vill tacka var och en som bistått mig med förböner, uppmuntran och goda råd. Utan er hjälp hade det inte blivit en bok. 
  Jag riktar särskilt ett varmt tack till dem som läst manuskriptet och kommit med viktiga synpunkter. Jag vill särskilt nämna  
 Göran Andersson, Ellel, Sverige, psykolog Helena Bingham, psykologicentrum, Uppsala, pastor Linda Bergling församlingen  
 Arken och redaktör Åke Lager, Ljus i Öster. Tack för att ni tog er tid och engagerade er.  
 
Så precis i början av boken – redan INNAN man kommit  
till förord eller ens börjat läsa boken så uppmärksammas   
både Ellel Ministries och Linda Bergling / Arken! 
 
Och på den absolut sista sidan i boken, på sidan 174,  
under ”Källor och litteratur” så är det allra sista man ser –  
just reklam/hänvisning = länk till Ellel Ministries... 
 
Bara detta säger en hel del! 
Det är alltså inget tvivel om att hon både  
bejakar och promotar dessa bägge ”ministries” =  
Ellel & Arken... 
 
Se bilaga # 6, 7, 8 & 9  ”Budda eller Kristus” 
(Skannade sidor 168-174 – ”källor och litteratur”) 

 

Som här synes så har de med ”endorsements” = godkännande  

av bl.a. Linda Bergling från Arken och Sten-Åke Bredmar... 

 

Linda Bergling  

= Arken (= Trosrörelsen (http://sv.wikipedia.org/wiki/Arken_(f%C3%B6rsamling)), som 

kritiserats hårt av Bibeltroende apologeter då de tillåter obibliska 

läror och manifestationer där bl.a. kundalinikrafter kan upplevas... 

 

Sten-Åke Bredmar  

...som skrivit för Sverigebönen...  

Så här är ännu ett förknippande till NAR och dess 7 Bergen!!! 

Se bilagor från nyhetsbrevet om Sverigebönen: 
                    11) Sverigebönen - Välden Idag - mitten-slutet Okt 2011  

                    13) Sverigebönen_Världen Idag 2 dec, 2011  

 Nyhetsbrevet:  
         http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-5_12.html 

Men se även artikel från Bredmars blogg: 
http://bednu.blogspot.com/2012/06/sverigebon-den-6-juni.html   fredag 1 juni 2012 

Sverigebön den 6 juni 

Det tycks som han inte skrivit på sin blogg sedan dec 2013... 

Ser i alla fall inga nya artiklar...  http://bednu.blogspot.com/  

Han har tydligen gått över till Facebook... 

 

http://shop.textalk.se/se/article.php?id=7969&art=13925917
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arken_(f%C3%B6rsamling))
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/KjNar2/11Sverigebonen.jpg
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/KjNar2/13Sverigebonen.jpg
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-5_12.html
http://bednu.blogspot.com/2012/06/sverigebon-den-6-juni.html
http://bednu.blogspot.com/


Jag måste medge att det ”grämer mig” att Helige Ande skrivs ”helige Ande” i boken... med ett litet ”h”... 

Ja, här är tre exempel: 

 Sid 3 – ”Gertruds dedikation”  

 ”Framför allt tackar jag dock Jesus som genom den helige Ande väglett, uppmuntrat och styrkt mig och gett mig                 

 alla de pusselbitar jag behövde för att fullborda arbetet. 
  

 Sid 9 - ”Förord av Helena Bingham” 

 Utan den helige Andes vittnesbörd i vår ande om vad som är rätt och fel är det lätt att tacksamt och utan urskiljning ta 

 emot den hjälp som erbjuds oss. 
  

 Sid 12 - ”Författarens Förord” 

 Om man aldrig har mött sann kristen andlighet, dvs. haft erfarenhet av den helige Ande, personligt eller i ett kristet 

 sammanhang, då är det lätt att bli vilseledd att tro att all andlighet kommer ur samma källa.  

Det kanske verkar ”oskyldigt” för vissa att stava på detta sätt... men jag anser att det är SLARVIGT OCH NONCHALANT! 

Den Helige Ande utgör del i Treenigheten och del i Gudomen – Han borde respekteras som sådan! 

Inte skriver vi Gud med litet g – ej heller Jesus Kristus med litet j och k... lika lite bör vi skriva Helige Ande med små 

bokstäver! Jag vill påstå att detta är att gå ”den nya tidsandan” tillmötes – det är ju då lättare att bara prata om ”anden”. 

MEN se... vi som är Bibelläsare och kan vår Bibel... vi VET att det är skillnad på ”anden” och ”Guds Helige Ande”/  

”Den Helige Ande”... i dagens religionsblandade samhälle så finns det ju många ”andar”... även New Age talar ju om  

”anden”. Ja, detta är i alla fall min personliga övertygelse! 
 

Nu vet jag att Folkbibeln stavar så här... vilket jag påpekat i tidigare nyhetsbrev... och även påpekat att de har använt sig  

av felaktig grundtext där många Bibelverser saknas... Bibel 2000 stavar likadant... nedan bara för att visa: 

 Matteus 28:19  
 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: (King James Version) 
 Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. (Reformationsbibeln – SRB NT september 2016) 
 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn  (Folkbibeln) 

 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn  (Bibel 2000) 

Och här har “den Helige Ande” bytts ut till “blodet” i den felaktiga grundtexten…   

 1 Johannesbrevet 5:7-8    
 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. (King James Version) 
 Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande, och dessa tre är ett. (Reformationsbibeln –  SRB NT september 2016) 
 Ty det är tre som vittnar:  Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma. (Svenska Folkbibeln)  

 Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. (Bibel 2000) 

 Bo Hagstedt från Svenska Reformationsbibeln www.bibel.se kommenterade om detta så här när jag frågade honom: 

 Det finns inte någon grundtextskillnad här.  

 Från början skrevs den grekiska texten med enbart stora bokstäver utan kommatecken och utan punkt.  

              Men senare så började man skriva med små bokstäver och sedan kom även punkter, versindelning och kapitelindelning. 

Att Bibel 2000 skriver med litet ”h” är inget att förundras över – det är ju ingen Bibel! 

Det står ju ”En Statlig Utredning (SOU 2000:100)” istället för ”Guds Heliga Skrift”... 

Men man kan undra ”VARFÖR” Folkbibeln stavar med litet ”h”?  Det undrade även Bo Hagstedt... 

De ska ju vara kristna människor som arbetat med Folkbibeln...  

Intressant är det dock... då bägge har använt sig av en felaktig grundtext där just översättarna förnekade Treenigheten 

och Jesu Gudom... så har de kanske blivit ”påverkade”...?!   

Folkbibeln från 2014 tycks, tyvärr, fortsätta på samma spår...  
 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn  (Svenska Folkbibeln 2014) 

 Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är eniga. (Svenska Folkbibeln 2014) 

 

Detta är ju ingen ”frälsningsfråga”... men vi bör vara på vår vakt då många talar och skriver om ”anden” idag! 

 

 

 

 

 

UPPDATERING OM REFORMATIONBIBELN – FRÅN SEPTEMBER 2016:     

www.bibel.se  -  En efterlängtad nyhet! Reformationsbibeln, Nya Testamentet, andra upplagan av Reformationsbibeln 2016,  

har nu anlänt från tryckeriet. De går nu bra att beställa eller betala i förskott. Här kan du läsa hela vårt nyhetsbrev. 

Vi önskar framföra ett stort tack till alla bidragsgivare som har gjort det möjligt att trycka denna utgåva. Må Herren välsigna er rikligen!   
 

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

  OBS! 

http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf
http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf
http://www.bibel.se/
http://www.bibel.se/
http://www.bibel.se/om-oss/nyhetsbrev
http://www.bibel.se/bibeln/bestalla-reformationsbibeln_1574


OK tillbaka till Gertruds bok!                    OBS! Alla citat går lätt att själva kolla upp då jag har med från vilka sidor jag citerar! 

Sid 6:  Förord av Linda Bergling 

 Gertrud Storsjös väg och min korsades för många år sedan. Jag kände sedan länge till hennes engagemang för  människor 

 som behövde hjälp och stöd i sitt andliga liv. Jag har alltid känt stor respekt för hennes tjänst och arbete och visste att hon var 

 en anlitad själavårdare med stort förtroende bland kristna ur olika sammanhang och traditioner. Hon är även en 

 uppskattad och efterfrågad talare i möten och seminarier. Under några år, tillsammans med mig och andra ledare, har hon 

 deltagit i utbildningen av själavårdare och förebedjare i den årliga stora ekumeniska Jesusmanifestationen. 

Sid 22: Under ”Mindfulnessmeditationens historia i USA och Norden”             Detta varnar Gertrud för – vilket är toppen!  

 Mindfulness-Bases Stress Reduction (MBSR) – består av s.k. kroppscanning 
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och rörelsemeditation i form av enkla yoga-

 rörelser. 

  
4
 Kroppsscanning innebär att man på ett medvetet sätt går igenom kroppsdel för kroppsdel i syfte att komma ifrån ångestkänslor. 

 

Sidan 25 Under SOAL (= Stanna upp, Observera, Acceptera, Låt gå = Släpp taget): 

 2. Observera. Bli medveten om vad du upplever i din kropp. Lägg märke till hur det känns i fötter, ben, armar, och sedan 

 vidare kroppsdel för kroppsdel.   

 Detta varnar Gertrud också för... men...  LINDA BERGLING @ ARKEN ANVÄNDER JU LIKNANDE METOD! 

 Jag har själv lyssnat till CD:n ”Den Inre Bönen” (år 2005) där man skulle ligga bekvämt och ”gå igenom varje kroppsdel”... 

 Bekräftas även av Bibelfokus: 
  http://bibelfokus.se/node/413 - Österländska andliga metoder på Arkens bibelskola 

  - - - Från Linda Berglings undervisning om ”Inre bön” – en bönemetod till vilken hon hämtat modellen från 

  buddismens mindfulness* 

  - - - Romarbrevets kapitel 12, som Linda Bergling har som utgångspunkt för sin undervisning, uppmanar oss att 

  ”frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst”. Detta tolkar 

  Linda som att vi ska räkna upp bit för bit av våra olika kroppsdelar och lägga på altaret! Det kan ta timmar!  

  Hade Gud menat det så hade vi med all säkerhet fått uppmaningen i Ordet. Detta är alltså mindfulness-modellen. 
 

  http://bibelfokus.se/node/411 - Fri från Arkens bibelskola! 

  - - - I utförandet av Inre bönen är tanken att man ska överlämna hela sitt jag till Gud och att han ska få komma och 

  vidröra en och hela en. Bönen har tre olika delar och innefattar överlämnandet av kroppen, själen och anden till 

  Gud. Redan här kan vi se att det är något galet med denna bön eftersom Linda väljer att dela upp människan så 

  som man gör inom gnosticismen. Man börjar med att gå igenom hela kroppen och tanken är då att man  

  överlämnar de kroppsdelar och organ som behöver helande och lägger dem på Guds altare. Den här delen i Lindas 

  bön har stora likheter med meditationsformer inom mindfulness där tanken är att du ska bli medveten om vad   

  du upplever i alla dina kroppsdelar. Som stöd för Inre bönen använder sig Linda av bibelordet från Rom 12:1 där 

  det står att vi ska överlämna våra kroppar som ett levande offer till Herren. I denna episod av den Inre bönen är det 

  meningen att man ska be om förlåtelse till sin kropp om man på något sätt har talat illa om den eller behandlat 

  den illa. Det är mycket märkligt att vi uppmanas att be vår kropp och inte Gud om förlåtelse för att vi har syndat.  

 Så här kan jag inte låta bli annat än att undra OM Gertrud Storsjö är okunnig om denna metod som Linda Bergling lär 

 ut på Arken? Eller om Gertrud inte ser ”kopplingen” till mindfulness?  

 Eller kanske rent av blundar/ignorerar Gertrud för dessa fakta för att kunna samarbeta tillsammans med Linda??? 

 

Sid 27:  De flesta människor som av sin psykolog, psykoterapeut, läkare eller annan sjukvårdspersonal blir rekommenderade 

 mindfulnessmeditation får inte information om att det ytterst handlar om en andlighet baserad på en religion som i allt 

 är väsenskild från vår vedertagna västerländska syn på världen och människan. 

 Då är det viktigt att påpeka att EJ heller ger själavårdsmetoderna någon information om vad som ligger till grund för 

 dessa metoder...  Att en godtrogen kristen, som hamnat i trångmål, söker hjälp i förbön samtidigt får Trosrörelsens 

 och/eller Ellels själavårdskoncept och lära om andliga ting på köpet är det mycket få som är medvetna om! 

 OK – INTE ALLA själavårdare tillämpar dessa metoder... men alltför många, tyvärr! 

Sid 43: Genom mindfulnessmeditationer, yoga, pilates, zenbuddhistisk meditation m.m. sker ett successivt införande av 

 buddhismen i svensk psykiatri och primärvård.              Skrämmande fakta – bra att det tas upp! 

 - - -   

 ... men det är viktigt att undersöka rötterna till de metoder som kan förekomma i den terapiinriktning man väljer och 

 ta reda på från vilken källa dessa metoder kommer. Det blir allt vanligare med religionsblandning, där man tar för sig 

 från ett multireligiöst smörgåsbord utan att fråga efter vad konsekvenserna kan bli. 

 MEN... är hon inte själv med och bidrar till denna religionsblandning – då hon inte bara bejakade utan också deltog i 

 Jesusmanifestationen där man bejakade ekumeniken med alla samfund t.o.m. RKK...??? 

http://bibelfokus.se/node/413
http://bibelfokus.se/node/411


 Tala om ”multireligiöst smörgåsbord” som erbjöds under dessa Jesusmanifestationer...  

 Måste undra om Gertrud själv frågat efter vad konsekvenserna kan bli av att vara så djupt delaktig i detta!?!  

Sid. 57: Mindfulnessmeditationen går enligt buddhismen ut på att man ska hitta ”buddhanaturen” inom sig och så bli en 

 ”Buddha” eller inse att man redan är det. Hur många västerlänningar som börjar med mindfulnessmeditation vet 

 detta och vill detta?! ABSOLUT EN RELEVANT FRÅGA! 
 

Sid. 60:  En internationell kongress som behandlade medvetandet hölls vid Stockholms universitet den 3-7 maj 2011.
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 Vetenskapsmän, hjärnforskare, neurobiologer, filosofer och företrädare för asiatiska religioner diskuterade där 

 medvetandet, jaget och själen ur olika synvinklar. Huvudtalare var Sir Roger Penrose, professor vid Mathematical 

 Instittute at Oxford, Luc Montagnier, fransk virolog och nobelpristagare, och Deepak Chopra, en internationell känd 

 ockultist. Ett stort antal talare och workshopledare från olika vetenskapliga och religiösa institutioner medverkade 

 också. Dessa seminariedagar var ytterligare ett steg på vägen mot en andlig samsyn och enhet baserad på seriös 

 vetenskap som blandats upp med asiatisk andlighet och ockult pseudovetenskap. Det var andra gången som 

 kongressen hölls i Sverige. Den första hölls 2001 i Skövde.
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 I Skövde av alla städer – min ”grannstad”...  sådan här information är oerhört viktigt att få lärdom om...  

 Men samtidigt kan jag inte låta bli att kommentera...  

 Gertrud verkar ju själv vara på vägen mot ”andlig samsyn och enhet” – som blandats med RKK och Trosrörelsen!!! 

Sid. 69:  Österländsk meditation skiljer sig från den judisk-kristna genom att den senare litar till förnuftsprocesser och inte 

 försöker undertrycka dem.”  Amen! 

Sid. 74:  Trots Buddhas föreskrifter för munkar om att de ska leva moraliskt rent och inte dricka alkohol, så är munkarna ofta 

 kända för det rakt motsatta. Detta gäller speciellt inom den tibetanska formen av buddhism – lamaismen. 

Sid. 82:  I buddhisternas apokalyptiska vision (läran om den yttersta tiden) om det tusenåriga fredsriket Shambhala har man 

 den tron att alla då kommer att bli buddhister. Antingen sker det genom frivillig anslutning eller med våld. 

 Motståndare till det fredsriket är ledarna för judendomen, kristendomen och islam. 

Sid 86:  Tidigare i boken har syftet med österländsk meditation tydliggjorts, dvs. tron på att själva döden ska övervinnas samt att 

 det finns ett mänskligt ”jag” som ska elimineras. Slutmålet är att uppnå gudomlighet genom föreningen av Atman
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och 

 Brahman, den opersonliga energin i kosmos. Metoderna för att nå dit är bl.a. yoga och meditation. Genom tantrisk 

 yoga (kundaliniyoga) påstås det att man kan ta sig dit på en enda livstid, genom de starka ockulta krafter som aktiveras. 

 Kundalini nämns flertalet gånger i boken – och inte en enda gång nämner Gertrud att dessa manifestationer kan idag 

 ses i kristenheten i vissa sammanhang – vissa samfund – framför allt inom Trosrörelsen... även på Arken... 

 Hon måste väl ändå känna till Andrew Stroms ”Kundalini Varningar”?? 
  YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=2X1HC-3s3uI  

  Bokformat: http://www.amazon.com/KUNDALINI-WARNING-Spirits-Invading-Church/dp/097990739X 

  (Vill bara påpeka som jag skrev i tidigare nyhetsbrev att som jag uppfattat det så har Andrew Strom aldrig helt tagit 

  avstånd från Trosrörelsen i sig själv (bara Profet- och Apostoliska nätverket) och därför förmedlar han ännu vissa 

  villoläror som är typiskt inom Trosrörelsen... Därför litar jag inte på allt han skriver idag...  

  Men ovan ”Kundalini-varningar” är oerhört bra och behövliga! Det är inte för sent att ta till sig varningarna!) 
  Stroms ”Kundalini Varningar” hade ju verkligen passat in att tas upp i slutet av boken under ”Källor och litteratur”...

 Men de lyser tyvärr med sin frånvaro...  

  Se även hans senaste ”varning” från september 2016:     

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

Sid 89:  Eftersom yoga handlar om asiatisk andlighet och världsuppfattning är det inte förvånande att yogapassen börjar med en 

 tillbedjan av solguden. Men kanske bortförklarar det med att det rör sig om en uppvärmningsövning inför yogapasset. 

 Hur många västerlänningar inser att det handlar om tillbedjan till en hinduisk solgud?           Bra fråga! 

Sid 98:  I guru yoga och traatik yoga, fokuserar man på att meditativt visualisera en guru eller ett speciellt ”heligt” objekt och i 

 yantra yoga fokuserar man på att visualisera geometriska mönster och bilder av kosmos.  

 Det är väl precis som man gör inom RKK när man har ”Eucharistic Adoration” = Eukaristisk Tillbedjan... 

 För visst fokuserar man på ett speciellt ”heligt” objekt då man sitter inför en monstrans och tillber ”jesu” verklige 

 närvaro – real presence!  Jag skriver ”jesus” med små bokstäver då RKK har en annan jesus och ett annat evangelium... 
 

 

Sid. 100-101:  Kundaliniresning 

http://www.youtube.com/watch?v=2X1HC-3s3uI
http://www.amazon.com/KUNDALINI-WARNING-Spirits-Invading-Church/dp/097990739X
https://www.youtube.com/watch?v=6wKPjf1mjb8&feature=youtu.be


 Några vanliga symptom hos dem som får kundaliniresning och som är omvittnat av många är att de plötsligt och utan 

 förvarning kan uppleva det som att en elektrisk ström med en väldig kraft stiger upp genom ryggraden och upp i 

 huvudet. Känslan kan till en början vara skön, och kan upplevas som en ”hjärnorgasm”, men det kan snart övergå i ett 

 psykiskt tillstånd. 

 Här följer en uppräkning av några av de symptom som visar sig. De är hämtade från en skrift av El Collie. 

  Muskelkramper, ryckningar, spasmer, energirusning i kroppen som får kroppen att skaka, 

   rycka, vrida sig i onaturliga kroppsställningar, som om en inre kraft tagit kontrollen över  

  kroppen. Kliande, vibrationer... 

  osv...  

 LISTAN ÄR LÅNG! 

 Här skriver hon alla dessa olika symptom och missar totalt att varna för/påpeka/upplysa om att många av dessa 

 symptom, eller ”manifestationer” som de oftast kallas för i kristna sammanhang, nu infiltrerats in i församlingar   

 genom en ”falsk ande” och ett ”annat evangelium”...   

 - - -  

 I Danmark finns ett kundalininätverk som försöker hjälpa människor som drabbats av kundaliniresning. Många 

 människor har överraskats av fenomenet kundaliniresning eftersom deras yogalärare ofta inte har informerat dem  

 om detta.
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Sid. 102: De människor som drabbats av kundaliniresning behöver inte vara hjälplöst utlämnade till konsekvenserna av detta. 

 Genom djupgående kristen själavård och bön kan befrielse ske i Jesu namn. Psykiatrisk vård och medicin kan kanske 

 dämpa symptomen något men endast en djupgående omvändelse till Kristus kan ge full befrielse. AMEN till omvändelse! 

 Men vad är det för ”djupgående kristen själavård” hon menar? 

 Själavård enligt Ellels metoder?  

 Troligtvis... då hon har tagit med deras hemsida på sista sidan... 

 Så... OM man inte får denna ”djupgående kristna själavård”... kan man då inte bli fri?!? ... det låter faktiskt så... 

Sid 113: New Age syn på människan är att ”vi är gudar”. 

 Här citerar hon från apologeten Ray Yungens bok ”For Many Shall Come in His Name”. EN BOK VÄRD ATT LÄSA!!! 
 (kan köpas här: http://www.lighthousetrails.com/home/382-for-many-shall-come-in-my-name.html ) Ray flyttade hem till Herren den 16 oktober, 2016. 

 Och ändå underlåter hon i samband med detta att påpeka att massvis av pastorer och predikanter inom Trosrörelsen 

 tror detsamma – att ”vi är gudar”...  sök på nätet och se själv...  

 Eller se ”Det Stora Avfallet” http://bibelfokus.se/node/77  

Sid 123: Kyrkofadern Augustinus sa: ”Du, o Gud, har skapat oss för dig själv och vår ande är orolig i oss till dess den finner vila i dig.” 

 Det var ju också ett ”avslöjande” i val av att citera en kyrkofader! 

 Detta, anser jag, är att bejaka RKK – kyrkofäderna var katoliker...  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkof%C3%A4derna  

 Varför citera en katolik?  Det hade väl passat bättre att citera Bibeln – Psaltaren 43:5 t.ex. 
  Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? 

   hope in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.  (King James Version) 

 

  Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig?   

  Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.   (Svenska Folkbibeln) 

Sid 139: Genom bl.a. buddhistisk zenmeditation, som nu sprids i västerländsk och svensk kristenhet, så tränger sig en andlighet 

 in som inte har sitt ursprung i Jesus Kristus. En hög person inom Svenska Kyrkan, som utövar zenbuddhistisk 

 meditation, säger sig ”söka Gud bortom Gud”.  

 Och hon underlåter att nämna namn!!!  

 Då bidrar hon ju till att läsarna fortfarande kan ta del av denne/denna ”högt person inom Svenska Kyrkan” och 

 vilseledas in i zenbuddistisk meditation...  OM namn hade givits hade det varit klart lättare att ta beslutet att   

 avstå från att ta del av denne/denna persons lära! 

 Jag måste faktiskt fråga: 

 Vad tjänar det då till med att skriva och varna om villolärorna om man inte också vågar varna för personerna och  

 sammanhangen i Svensk kristenhet där detta praktiseras och sprids?!? 

 Bra fråga, Karin Jansson! 

 - - - 

 Gränsen för österländskt inflytande går inte mellan den sekulära och den kristna världen längre. Österländska läror, 

 meditativa avslappningsmetoder och buddhistiskt influerade terapier har också trängt in i den kristna världen. Det 

http://www.lighthousetrails.com/home/382-for-many-shall-come-in-my-name.html
http://bibelfokus.se/node/77
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkof%C3%A4derna


 har skett för att Guds folk har vänt sig till andra gudar, och sedan fått se vilka konsekvenser det förde med sig. Vi kan 

 lära oss av vad Bibeln berättar för det finns risk för samma konsekvenser idag som på profeten Hesekiels tid. 

  OM hon verkligen själv trodde på dessa konsekvenser så skulle hon väl inte varit delaktig i Jesusmanifestationen och 

 dess ekumenik med RKK?  

 Eller?! 

 Ja, jag bara frågar! 

På sidan 145 har hon ett citat hämtat från http://www.bibelfokus.se/dalai_lama_enheten  

 Detta är oerhört intressant med tanke på att Lennart Jareteg / www.bibelfokus.se  ofta varnat för Trosrörelsen och 

 även om Arkens själavårdskoncept!!! 

  http://bibelfokus.se/node/413 - Österländska andliga metoder på Arkens bibelskola 

  http://bibelfokus.se/qa/q20  - Flödesbön på Arken 

  http://bibelfokus.se/node/108 - Ytterligare några steg närmare New age 
   Jag ser också andra tekniker inom kristenheten som liknar Soaking. I församlingen Arken har man 

   börjat med något som kallas ”flödesbön” och ”inre bön”. Linda Bergling i Arken säger att dessa 

   är alternativ till de österländska metoderna. Därmed säger hon också att det handlar om 

   ungefär samma teknik, men i en "kristen" uniform. 

 Att då inte ta med länk till www.bibelfokus.se i slutet av boken under ”Källor och litteratur” är förvånande och visar att 

 hon tycks vilja undvika vissa varningar...  Lika förvånande är det att inte heller hitta länk till www.elvorochjanne.se som 

 också varnat och skrivit mycket om New Age och mysticism m.m. 

På sidan 149 skriver hon åter igen om Rick Warren, samt om Richard Foster... det är jättebra att hon nämner om dem och varnar! 

 Men så skriver hon i samband med dessa;  

 Båda dessa pastorer har som författare blivit mycket uppskattade världen över. Just därför att de är kända och att 

 deras ord därmed har stor genomslagskraft är det viktigt att vi prövar även det som dessa personer skriver och säger. 

 Det är också viktigt att se vilka de samarbetar med och vilken förkunnelse de personerna står för.        AMEN!!! 

 MEN... detta måste ju även gälla henne själv då – hon är ju ”känd” av många!! 

 Då kan hon inte ta illa upp att jag nu ”prövar” henne och de hon samarbetar med... i detta nyhetsbrev... 

 Gertrud Storsjö samarbetar med Jesusmanifestationen och Sverigebönen med dess Trosrörelse NAR-läror om 7 Bergen-

 strategier, hon  samarbetar därmed också med katoliker... hon samarbetar med Linda Bergling och Ellel Ministries... 

 Vad dessa sammanhang och personer står för är väl känt för de flesta! 

Sid 152: ”Det pågår just nu en stark rörelse mot att använda sig av österländska tekniker i kristna sammanhang och därför vill jag 

 nämna sådant som jag ser som identiska med de österländska teknikerna.” 

 Och så skriver hon om ”Andningsbön och mantra” – där hon åter igen nämner Rick Warren/Leva med mål och mening 

 och Richard Foster... = Toppen! 

 Hon skriver om ”Tystnad” (sid 154) – där hon nämner om katolsk lekman, Philip St. Romain – kontemplativ bön...  

 Och hon skriver ”Ökenfäder, som Meister Eckhart, Teresa av Avila, John av korset och Julian av Norwich är några av dem 

 som använde sig av liknande tekniker.” 

 HÄR HADE DET PASSAT BRA ATT KOMMENTERA ATT PETER HALLDORF GÄRNA PRATAR OM ÖKENFÄDERNA OCH 

 GJORT EN LITEN VARNING OM HALLDORFS OCH BJÄRKA SÄBYS NÄRMANDE TILL RKK... men det lyser med sin frånvaro!

  http://ekumeniskakommuniteten.se/  http://ekumeniskakommuniteten.se/eukaristin/  

 Hon skriver om ”Mysticism” (sid 156) – och skriver bl.a.  

 ”Anledningen till att så många människor i kristna församlingar  och sammanhang blir så lurade av falsk andlighet är att 

 många av dem aldrig mött Jesus till frälsning och pånyttfödelse. Man har bara kommit med utan en egen erfarenhet av 

 sann andlighet i gemenskap med Jesus Kristus.” 

 AMEN! Men än mer viktigt att då våga stå för det sanna och avslöja det falska när det gäller ekumeniken! 

 Inom RKK – som Jesusmanifestationen har ekumenik med – så utövar man och lär ut bl.a. denna mysticism... 

 Här hade det också passat bra att varna för Alpha-kurserna – som man även har i RKK – där man kan få en ”andlig 

 upplevelse” = falsk andlighet under den s.k. ”Helige Ande dagen/helgen” även om man inte är född på nytt.    

 MED undantag där ledarna verkligen är Bibeltrogna och förmedlar ett Sant Kristi Evangelium, så har Alpha ett annat 

 evangelium! Idag – då alltför många kristna ledare är ”lata” och hellre följer mallar & handböcker istället för att ta tid att 

 själva studera och söka Herrens ledning i undervisning, så är risken stor att de just följer Alpha-handböckerna och det är 

 DÅ det blir ett annat evangelium – ett ekumeniskt evangelium där RKK och munkar blir upphöjda och citerade... där 

 grunden för tro inte är Kristus och Guds Ord utan ”känslorna”, som Gertrud så rätt skriver på sidan 158 angående 

 mysticism och meditation.   

OBS! 

http://www.bibelfokus.se/dalai_lama_enheten
http://www.bibelfokus.se/
http://bibelfokus.se/node/413
http://bibelfokus.se/qa/q20
http://bibelfokus.se/node/108
http://www.bibelfokus.se/
http://www.elvorochjanne.se/
http://ekumeniskakommuniteten.se/
http://ekumeniskakommuniteten.se/eukaristin/


 För att förstå mer om Alpha – läs Jaretegs artikel: Varför jag är oroad över Alpha-kurserna - http://bibelfokus.se/alpha  

 Och dessa böcker är VÄRDA att köpas och läsas: 

 Alpha - the unofficial guide OVERVIEW - http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index5.htm   

  Denna ”OVERVIEW” (= ÖVERBLICK) räcker för att få en att bli “mörkrädd”… 

 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   

 

 Evangelisten och apologeten Mike Gendron skriver i sitt nyhetsbrev den 30 maj, 2015: 

 Alpha Conference Calls for Unity with Catholics 

 The 2015 Alpha leadership conference on Unity was held in London last month and attended by many evangelical 

 pastors and leaders. Nicky Gumbel's opening address (32 minutes) brought shame to the purposes of Christ and the 

 sanctity of His Church. He calls for unity with the Catholic church and quotes Pope Francis and his push for ecumenical 

 unity. Listen to other messages here.   

  Alpha Konferens Kallar till Enhet med Katoliker 

  Alpha ledarkonferensen 2015 om Enhet hölls i London förra månaden och bevistades av många  

  evangeliska pastorer och ledare. Nicky Gumbels öppningsanförande (32 minuter) har dragit vanära över 

  meningen/ändamålet med Kristus och Hans Kyrkas helighet. Han kallar på enhet med den Katolska 

  kyrkan och citerar Påven Francis och hans pådrivning för ekumenisk enhet. Lyssna på andra budskap här. 

 (Tyvärr trasiga länkar – kanske går att hitta här: https://www.htb.org/media/event/Leadership+Conference+2015 

 

Gertruds bok – Sid 166: Steg som du bör ta för att bli fri: 

1. Bekänn och be om förlåtelse för att du vänt dig till fel källa för att få hjälp. 

2. Avsäg dig allt ockult. Var noga med att bekänna och avsäga dig alla förbund, fördrag och eder du gått in under. 

Förstör föremål som hör ihop med det ockulta. - - - 

Och ändå var Gertrud själv med i Jesusmanifestationen – tillsammans med andra samfund – där man ingått 

förbund/fördrag – där man gått in under ekumeniken (= Charta Oecumenica fördrag >>> ) för strävan att 

samarbeta med RKK för att så småningom ta nattvarden/Eukaristin tillsammans... Detta är ett falskt andligt och 

”ockult” förbund/fördrag som vilseleder massvis av människor... och borde avsägas! 

VARFÖR, måste jag fråga, går hon inte i spetsen med att avslöja detta ”mörkrets makter”...? 

3. Vänd dig till en medkristen som du har förtroende för och som kan be för dig till befrielse från de andemakter 

som fått tillträde till ditt liv. 

Skulle det vara Gertrud eller hennes vänner i Ellel Ministries man ska vända sig till?  

Ja, jag måste fråga!!! 

Visst finns det tillfällen då vi behöver hjälp i bön... MEN den Sonen gör Fri är verkligen Fri! 

Jesus Kristus Själv befriar människor – NÄR Sanningen proklameras och man väljer att följa Sanningen och leva 

därefter! En ofrälst person behöver i första hand ”vända om” till Herren Gud och bli född-på-nytt... 

4. Förstör föremål som hör ihop med det ockulta.  - - - 

RKKs relik- och ikondyrkan måste passa in i denna kategori av ”föremål som hör ihop med det ockulta”!!! 

5. Då du rensat upp i ditt liv, så gör Jesus till Herre. Låt honom få leda dig och fullständigt hela dig. - - - 

Som punkt nummer 5 först?!!?? 

Vi kan INTE ”rensa upp i våra liv” UTAN att först ha Jesus som Herre!!! 

Vi kommer till Honom – som vi är – och erkänner att vi varken kan frälsa oss själva eller rensa upp i våra liv... 

Det är Guds Helige Ande som ska verka i och genom oss... 

Detta borde varit som punkt nummer 1 – ”Gör Jesus till Herre i ditt liv – låt Honom hjälpa dig att rensa upp i  

ditt liv – för vi kan inte i oss själva” 

Härefter – om man fortfarande behöver hjälp... så kan man vända sig till en medkristen för hjälp i bön...  

6. Var noga med den andliga hygienen. Inlåt dig inte mer i något ockult. 

Det är så sant... men visst försvinner ”udden” av det Gertrud säger när hon själv var med i Jesusmanifestationen  

och har ekumenik med RKK... (RKK som bl.a. tillber Maria och reliker, som sysslar med mysticism och tror på 

skärselden... som tror att påven är Kristi ställföreträde här på jorden...) och samarbetar med Linda/Arken... 

Hon verkar ju själv ”blind” på vissa områden... eller... vet hon om det och kompromissar...!?! 

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://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V9yUugq0-gF3_6CanVsWmlEKuLJspLRdqCdZSU8NrkxdUM7wnqHtXHm1EYIbzogbnCduTruJrz2KbUE89wPI6HRJra1v9cFttlVq93ZxLdSkCi4bLH26o7v9m7etndqEs8yIjAkc2ciNDwGm2OPYfAjB7ikzMaz4U7cbgZjrzNW_G1xx8gKOfg==&c=Kdyxn-N8fuLSozoKEB3NBObgxX8GfXlv4CxFEQDv0ZIXS-V1SRU8AA==&ch=swRbd6AVCyWnrGW7uJbLrqWXuLrD1foMgdJB9ny-T72tSPizBt_dzg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V9yUugq0-gF3_6CanVsWmlEKuLJspLRdqCdZSU8NrkxdUM7wnqHtXHm1EYIbzogb0eJNDqqHAOogSrKijXhDmpzyBQtrByhNnX-vcxkGHa_z5XIOIHu56HPOGplus_y5P9lqCXxrbUCCAGYSMCyO1icQk-t8n2zDWXGyHpRSq17b3ElZCak2jg==&c=Kdyxn-N8fuLSozoKEB3NBObgxX8GfXlv4CxFEQDv0ZIXS-V1SRU8AA==&ch=swRbd6AVCyWnrGW7uJbLrqWXuLrD1foMgdJB9ny-T72tSPizBt_dzg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V9yUugq0-gF3_6CanVsWmlEKuLJspLRdqCdZSU8NrkxdUM7wnqHtXHm1EYIbzogbnCduTruJrz2KbUE89wPI6HRJra1v9cFttlVq93ZxLdSkCi4bLH26o7v9m7etndqEs8yIjAkc2ciNDwGm2OPYfAjB7ikzMaz4U7cbgZjrzNW_G1xx8gKOfg==&c=Kdyxn-N8fuLSozoKEB3NBObgxX8GfXlv4CxFEQDv0ZIXS-V1SRU8AA==&ch=swRbd6AVCyWnrGW7uJbLrqWXuLrD1foMgdJB9ny-T72tSPizBt_dzg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V9yUugq0-gF3_6CanVsWmlEKuLJspLRdqCdZSU8NrkxdUM7wnqHtXHm1EYIbzogb0eJNDqqHAOogSrKijXhDmpzyBQtrByhNnX-vcxkGHa_z5XIOIHu56HPOGplus_y5P9lqCXxrbUCCAGYSMCyO1icQk-t8n2zDWXGyHpRSq17b3ElZCak2jg==&c=Kdyxn-N8fuLSozoKEB3NBObgxX8GfXlv4CxFEQDv0ZIXS-V1SRU8AA==&ch=swRbd6AVCyWnrGW7uJbLrqWXuLrD1foMgdJB9ny-T72tSPizBt_dzg==
https://www.htb.org/media/event/Leadership+Conference+2015
http://www.skr.org/wp-content/uploads/2012/09/charta-oecumenica.pdf


7. Ta emot dopet i den helige Ande. Det ska ge dig kraft att övervinna det onda och att leva ett friskt och härligt liv 

med Gud. 

Guds Helige Ande får vi som ”pant” den dagen vi blir födda-på-nytt. (Efesierbrevet 1:13-14 Ref.Bibeln) Den dagen då vi 

omvänt oss. Att ta emot dopet i Den Helige Ande kan idag, tyvärr, innebära så enorma skillnader beroende på 

vilket samfund man tillhör... MEN DET SKER ALDRIG UTAN SANN OMVÄNDELSE! 

Med all sannolikhet – då hon bejakar Linda Bergling/Arken och Jesusmanifestationen med dess NAR-lära om  

7 Bergen, samt åratals involvering i Ellel Ministries själavård – så är Gertrud påverkad av Trosrörelsen... 

Går inte in på detta nu – det skulle ta för lång tid – men dopet i Den Helige Ande ger oss inte bara ”kraft att 

övervinna det onda och att leva ett friskt och härligt liv med Gud” utan vi får också kraft och mod att stå upp  

för Evangelium – för Sanningen och mod att våga avslöja villoläror! 

MEN mest reagerade jag på i vilken ordning detta kom... som nummer 7...  

Hm... borde det inte kommit som nr 2 – efter att gjort Jesus Kristus till Herre?!!? 

Gertrud avslutar boken med att skriva på sidan 167: 

 Aldrig förr har det varit så viktigt att kunna skilja mellan andar för att vi ska kunna navigera rätt i den andliga världen.  

 - - - 

 Allt vi behöver för våra liv här på jorden och i evigheten har vi i Jesus Kristus.   AMEN – Jesus Kristus = Guds Ord!!!! 

 Men än en gång - tyvärr; 

 Gertrud själv tycks inte kunna ”skilja mellan andar” – då hon ”ekumenikar” med RKK och sysslar med Trosrörelsens  

 och Ellels själavårdsmetoder som är hämtade ur andra källor än Bibeln, även om de har blandat in massvis av  

 Bibelcitat och ”verkar OK”... = onda andars läror!  (1 Timoteus 4:1)  Det är faktiskt tragiskt... 

MÅNGA, MÅNGA FLER kommentarer skulle kunna ges angående det som står i denna bok! 
Och MYCKET av det Gertrud skriver är oerhört bra och viktigt att känna till om hinduism... new age...  
 

Om du vill få djupare insikt i farorna med österländsk religion – läs för all del boken! 

MEN om du förväntar dig att få insikter i österländsk infiltrering av bl.a. Kundalini inom Kristenheten och dess 

yttringar/manifestationer, och varningar för de personer som sprider detta i Sverige... så blir du nog oerhört besviken... 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Gertrud var på Trunnagården den 18-20 januari, 2013 och hade konferens utifrån just boken ”Buddha eller Kristus”. 

Även Helena Bingham – kristen psykolog – var med och undervisade... Som Gertrud själv säger i Del 1 så är Helena 

Bingham hennes medarbetare och de tillhör samma församling Citykyrkan i Stockholm och tillhör samma själavårdsgrupp. 

Helena är psykolog – psykoterapeut och har en mottagning i Uppsala…  

 

Jag fick CD-serien från ovan konferens på Trunnagården av en syster i Herren och har  

lyssnat till undervisningen flera gånger. Då det inte tycks finnas tillgängligt på nätet  

att lyssna till, så vitt jag känner till, så har jag skrivit av en hel del...  

Se Bilaga # 10 ”Trunnagården_Buddah eller Kristus_CD serie”  

             (med alla mina kommentarer... ) 

 

I denna CD serie nämner Gertrud om ”moder Teresa” på ett rent av märkligt sätt  

och hon nämner INGET om att Teresa var en katolik med falskt evangelium – vilket  

fick mig att reagera starkt!! Läs ovan bilaga för att se vad jag menar... och ta del av  

VAD ”moder Teresa” verkligen stod för! 

 

Bara lite utdrag från alla mina kommentarer:  

 CD – Del 2 

 ”Gå till rötterna” i själavård...   Bibelvers? 

 Hon nämner Narianen George Otis... (se tidigare nyhetsbrev om NAR) 

 Det är så rätt att allt härleds till Babylon, men mitt i detta ”bra” som hon undervisar om, så rekommenderar 

 hon en bok från en villolärare...  kan det vara en ”frukt” från Ellel och deras samarbete med NAR...? 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html


 I vilket fall så gör hon reklam för Otis bok ”The Twilight Labyrinth”... 

 Jag googlade lite...  

 http://www.amazon.com/Twilight-Labyrinth-The-Spiritual-Darkness/dp/0800792556  

 

 

 

 

 

 

 

  Twilight Labyrinth, Varför Dröjer Sig Andligt Mörker Kvar Som Det Gör? (Andlig Kartläggning) 

  (Twilight Labyrinth = Skymningslabyrinter) 

  Hur "kontrakt" med andevärlden har gjorts (och förnyats) under årtusenden, och hur Gud 

  verkar genom sina sändebud i dag för att bryta dessa kontrakt. 

 

The Sentinel Group, som är grundat av George Otis, Jr., gör naturligtvis själva reklam för boken: 

http://revivalworks.com/the-twilight-labyrinth  Länk trasig!    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Kort recension: Fyra budskap från George Otis, Jr som utforskar den andliga dimensionen och andlig krigföring som fungerar. (MP3-filer) 

  

 Denna serie kommer att ta de flesta lyssnare på en resa som inte liknar något de har varit på tidigare. De kommer att lära sig hur och 
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Hemsidan www.revivalworks.com  

har tydligen bytt namn/adress till 

http://www.sentinelgroup.org/store.html 

Här kan man se boken = ”ej i lager”             

http://www.sentinelgroup.org/books.html 

http://www.amazon.com/Twilight-Labyrinth-The-Spiritual-Darkness/dp/0800792556
http://revivalworks.com/the-twilight-labyrinth
http://www.revivalworks.com/
http://www.sentinelgroup.org/store.html
http://www.sentinelgroup.org/books.html


 var gamla/uråldriga andliga fästen etablerades i efterdyningarna av Babel, hur Satan har lyckats lura miljontals genom att animera 

 deras mytologier, och varför den nuvarande generationen är på väg in en säsong av övernaturliga aktiviteter som aldrig tidigare 

 förekommit. I slutändan så kommer denna resa in i den andliga dimensionen radikalt transformera/förändra lyssnarnas syn på den 

 värld i vilken de lever och betjänar.  

 Medan omfattande internationell fältforskning och noggrann destillering av 35.000 sidor källdokument gör The Twilight Labyrinth 

 (Skymningslabyrinten) mer än en tillfällig produkt, den är allt annat än tråkig och akademisk. Serien är spetsad med massor av 

 fascinerande förstahandsuppgifter från Marockanska basarer, Tibetanska orakelrum, Japanska pilgrimsfärdsplatser, Navajobyar och 

 Smithsonian Institut.  

 De som redan har tagit den här turen in i den andliga dimensionen rapporterar nya framgångar i att hantera fiendens fästen i 

 sina egna samhällen. Om detta är vad du söker efter, varför inte börja med att lära dig mer om The Twilight Labyrinth? 

ANDLIG KARTLÄGGNING = STRATEGISK KRIGFÖRING... = TROSRÖRELSE I HÖGSTA GRAD!!! 

Har nämnt om NARianen George Otis, Jr. i tidigare nyhetsbrev om NAR... 

 

På apologetsidan Deception in the Church http://www.deceptioninthechurch.com/otis.html finns en artikel skriven 

av Johan Malan:       “George Otis and his Fallacious Teachings”   ”George Otis och hans Vilseledande Undervisning” 

Här nämns även ovan bok:   (översätter inte allt!) 
 A new direction  

 In the spring of 1990, a major “discovery” by Otis changed his entire spiritual vision and the priorities and activities of his ministry. He 

 talked to a missionary in Morocco who laboured for seven years without success. Otis then realised that he had to probe the labyrinth 

 of the kingdom of darkness to determine the cause of the strong spiritual oppression in certain areas (1997:50-52). This was the 

 beginning of an extensive investigation in almost 50 countries, which culminated in his book The Twilight Labyrinth (1997).  

Otis didn’t abandon his previous theological orientation but became aware of the great importance of oppressive spiritual forces in the 
world that hinder the expansion of the kingdom of God. He viewed these demonic strongholds as major stumbling blocks that have to  
be removed before significant progress in evangelism could be made:  

“In virtually every corner of the world there are certain neighborhoods, cities, cultures and nations that embrace more idolatry,  
manifest greater spiritual oppression and exhibit more resistance to Gospel light… Certain travelers have  
described instances in which the prevailing spiritual atmosphere changed one way or the other at the very instant they crossed a 
particular territorial threshold… This kind of anecdotal evidence gives weight to the proposition that spiritual darkness is palpable  
and geographically concentrated” (1997:52).  

“Why does spiritual darkness linger where it does? I was convinced that this profoundly simple inquiry possessed universal relevance.  
And while I recognized that it would consume my attention, I did not realize how radically that single question… would alter my own  
vision and career” (1997:52-53). 

 Since 1990, the idea was firmly entrenched in his mind that demonic strongholds are territorially-based and that evil 

 spirits blind and deceive the communities in their areas of operation. Unless their power was broken, no success would 

 be achieved with the preaching of the Gospel and the consequent spiritual and social transformation of societies.  

 Otis called the process of gathering spiritual intelligence on demonic forces “spiritual mapping”. The term was soon 

 popularised and the process widely used as preparation for strategic spiritual warfare and the pulling down of the 

 enemy’s strongholds. 

  Sedan 1990, var idén fast förankrad i hans sinne att demoniska fästen är territoriellt baserade och att 

  onda andar förblindar och vilseleder de samhällen där de har sina verksamhetsområden. Om inte deras 

  makt bröts, så skulle ingen framgång uppnås med att predika Evangeliet och som följd ingen andlig och 

  social förvandling/transformation av samhället. Otis kallade processen att samla andlig intelligens om 

  demoniska krafter för "andlig kartläggning". Termen var snart populär och processen blev vida använd 

  som förberedelse för strategisk andlig krigföring och för att dra ned fiendens fästen. 

 

Missa inte: "andlig kartläggning" = processen att samla andlig intelligens om demoniska krafter 

Så får man då här en “koppling” mellan Ellel Ministries – George Otis, Jr. – Gertrud Storsjö... 

Gertrud rekommenderar dem bägge!!!! 

I ovan konferens från Trunnagården håller även Helena Bingham – kristen psykolog – några undervisningar... 

Hon undervisar bl.a. om ”generationsled... att hitta sina problem i generationsled”... = DETTA ÄR ELLEL LÄRA!!! 
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http://www.deceptioninthechurch.com/otis.html


Hon säger bl.a. "Gud hemsöker i 1000 led - be om förlåtelse för våra fäders räkning".   

I ovan bilaga # 10 kan ni ta del av VARFÖR denna lära är totalt obiblisk! 

 

 

Jag tar även med detta utdrag från bilaga #10 gällande ”moder Teresa” – för att göra er ”nyfikna” på att läsa bilagan ;-D) 

Utdrag från Mike Gendrons nyhetsbrev Januari 2016: 
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=e9cf8d9f-253f-457c-85fb-e4af589ab66b&c=588844d0-5200-11e3-9def-d4ae52754b78&ch=5943f3b0-5200-11e3-9e5f-d4ae52754b78 

Är Moder Teresa Kvalificerad att Vara ett Helgon? 

 

Moder Teresa, som vigt sitt liv åt att hjälpa Indiens fattiga, kommer att göras till ett helgon av den 

Romersk-Katolska Kyrkan efter ett andra mirakel tillskrivits henne.  

I den Romersk-Katolska religionen, för att en person ska kanoniseras (förklaras som helgon), så måste de 

krediteras med att medföra/åstadkomma två mirakel efter deras död genom sin förbön. 

 

Mike:s Kommentar: Den utbredda uppfattningen att Moder Teresa försökte lindra lidandet för de fattiga 

var längst bort från sanningen. Hon trodde att lidande skulle hjälpa de fattiga att göra 

gottgörelse/försoning för sina synder. Detta överensstämmer med Romersk-Katolsk teologi som 

förklarar att syndaren måste "gottgöra för" eller "sona" sina synder genom botgöring (Katolska Kyrkans 

Katekes, paragraf 1459).  

Vid slutet av sitt liv, tvivlade Moder Teresa på Guds existens och himlen. I sina privata brev skrev hon: 

"Herre, min Gud, du har kastat [mig] bort som oönskad och oälskad. Jag ropar, jag håller fast vid, jag vill, 

och det finns ingen som svarar, nej, ingen. Var är min tro? Det finns ingenting, jag har ingen tro." 

 

Men trots hennes brist på tro och hennes förkastande av Evangeliet om Jesus Kristus, så kommer påven 

förklara henne ett helgon. Läs mer av Mike kommentarer i sin intervju med Christian News Network. 

 

Ja, ovan bilaga # 10 har många sidor... men de är späckade med information! 

Bara i CD – Del 1... får vi höra att två katolska ”vördade helgon” och det som de lärde ut blir upphöjda av Gertrud 

Storsjö!! 

 

I Aktuellt den 4 september, 2016 kunde man se och hör: ”moder Theresa har idag blivit helgonförklarad”... 

                                    

 

Stackars själar...  

Vad många som vilseleds och nu kommer att tillbe henne  

för att komma till deras katolske jesus via henne... 

 
 

 
I sitt nyhetsbrev från oktober 2016 skriver Mike Gendron: 
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1103609831924&ca=1c45609a-6b9a-4482-982a-8a9089248305  
Religion Cannot Save Anyone      Religion Kan Inte Frälsa Någon 
   

    Påven Kanoniserar en Icke Troende Agnostiker 

  Påven Francis proklamerade Moder Teresa som ett helgon den 4 september, på årsdagen för  
  hennes död 19 år sedan. Världen behöver veta att Gud är den enda som omvandlar en syndare  
  till ett helgon. Av alla hänvisningar till helgon i Nya testamentet, så var de alla vid liv både fysiskt  
  och andligt. De gjordes andligt levande i Kristus och var alla medlemmar i Guds hushåll (Ef 2:5-19).    
  Det är bara Gud som väljer och kallar Sina heliga ut ur världen för att bli helgade eller avskiljda  
  som nya skapelser i Kristus (1 Kor 1: 2; 2 Kor 5:17).  
  Moder Teresa kan inte vara ett helgon i döden eftersom hon inte var ett helgon i livet. 

 

Enligt Lighthouse Trails så var hon "a contemplative and interspiritualist". http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=22084 

 Swindoll refers to an interview between Mother Teresa (a contemplative and interspiritualist) and... 

Kontemplativ och inter-andlig (= mellan olika andligheter = ”multikulturell-andlig” kanske man kan översätta det?...  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=22084


På tal om katolicism... Sverige har ”katolicerats” något enormt de senaste åren...  
 
Nedan kopierat från Rapport - 5 juni, 2016 - 19.30 | SVT Play: 
http://www.svtplay.se/video/8861401/rapport/rapport-5-jun-19-30?tab=senast   (länk fungerar inte längre!) 

 
  
 
 
Ja, det är ju alltid stort i den katolska kyrkan när det förklaras  
ett nytt helgon, för det innebär ju då att katolikerna får ytterligare  
en gestalt som man anser att man kan använda som en medlare,  
kan man säga, mellan sig själv och Gud. 
 
 
 

  

08:09 min: 
Sveriges katolske biskop Anders Arborelius var med och förrättade mässan tillsammans med Franciskus på 
Petrusplatsen.Dessutom kommer påven till Sverige i oktober... 
 
 

 
 
08:21 min.: 
Ja, det är nästan lite överväldigande – nästan lite för mycket för att vara Guds 
goda gåvor, men vi får väl se det som en uppmuntran att – ja att katolska 
kyrkan har kommit hem till Sverige efter alla år av svårigheter och att det på 
något sätt är tecken på att det inte längre är en främmande kropp i Sverige, 
utan att vi hör hemma där, att vi har en uppgift. 
 
 
 

09:18 min - Alice Bah Kuhnke och bakom henne Antje Jackelén...  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den lutherska kyrkan erkänner inte helgon, men alla vill vara med på helgonförklaringen. 
 

http://www.svtplay.se/video/8861401/rapport/rapport-5-jun-19-30?tab=senast


 
 
I den tid vi lever i så är det otroligt viktigt att vi har dialog och 
samförstånd och att så många krafter i vårt samhälle som  
möjligt verkar för fred och frihet. 
 
HM... VAD HAR FRED OCH FRIHET MED "HELGONFÖRKLARING"  
ATT GÖRA????!!!!!!!?? 
 

 
 
Ja, Kristina vad säger du - vad innebär det att Sverige har fått ett nytt katolskt helgon?  
 

I främsta rummet kan man ju säga att det betyder ju att  
Sverige på nytt på något sätt hamnar på den katolska kartan.  
Men om jag ska summera känslorna och stämningarna här idag  
så har jag ju verkligen märkt att det är många som vill vara med  
och dela den här händelsen. Vi såg kulturministern, även Svenska 
Kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén har varit här idag.  
Och jag tror också vi ska se det som något utav ett preludium så att 
säga, något som bygger upp till påven Franciskus – på Franciscus besök 
i Sverige den 31 oktober till den 1 november. 
 

Lägg märke till att de säger Sveriges katolske biskop Anders Arborelius 
MEN Svenska Kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén 
 
Och detta var ”alarmerande” från Rapport  
29 oktober, 2016 19.30 | SVT Play: 
http://www.svtplay.se/video/10820333/rapport/rapport-29-okt-19-30?start=auto 
 

                     

Jag vill påstå att detta är en ”frukt” av att man kompromissat  

med Bibliska Sanningar... och för att man ”ekumenikat” med  

RKK... istället för att förmedlat Kristi Evangelium till dem... 

Så oerhört tragiskt!   
 http://signum.se/statistik-for-den-katolska-kyrkan-i-sverige/ - Summa summarum har antalet medlemmar i Stockholms katolska stift ökat från 80 037 år 

 2003 till 96 950 år 2010, en ökning med drygt 16 000 personer eller 20 procent.  

 http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige - Katolska kyrkan i Sverige räknar idag cirka 116 000 medlemmar men antalet troende katoliker i 

 landet är avsevärt mycket större. Vi uppskattar antalet till omkring 150 000 personer av de mest skiftande nationaliteter och språk. 

 

Detta nedan är ett ”praktexemplar” av kompromiss med Sanningen: 
 

2014 skrev Linda Bergling om Ulf Ekmans konvertering till RKK: En enhet som inte bär till Rom  

 Jag vet att många som älskar enhet tror tillsammans med mig att det finns en enhet  

 bland Guds folk som inte leder oss till Rom. Och det säger jag med fortsatt kärlek till  

 hela Kristi kropp, inkluderat även mina katolska systrar och bröder.   

                                            Linda Bergling, pastor, församlingen Arken 

Artikeln kan läsas i sin helhet här http://www.dagen.se/webbdebatt/en-enhet-som-inte-bar-till-rom/ eller se Bilaga # 11  
                         Dagen_En enhet som inte bär till Rom_Linda 
 

OK... antingen kan man konvertera eller inte...  

Om man nu inte kan konvertera, så kan man inte heller ha ”syskonskap” med dem – så enkelt är det!  
 

Linda Bergling är en falsk profet som inte vågar tala klarspråk och som tillsammans med så många andra – Gertrud 

Storsjö bland annat! – ”flirtar” med RKK och vilseleder många att tro att det är OK och Bibliskt...  

VART FINNS NÖDEN FÖR SJÄLAR SOM GÅR EVIGT FÖRLORADE OM DE INTE FÅR KRISTI EVANGELIUM?! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

http://www.svtplay.se/video/10820333/rapport/rapport-29-okt-19-30?start=auto
http://signum.se/statistik-for-den-katolska-kyrkan-i-sverige/
http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige
http://www.dagen.se/webbdebatt/en-enhet-som-inte-bar-till-rom/


Här kan man lyssna på Gertrud på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=J6KNx23nCPg - G Storsjo Betania 

Publicerades den 3 jun 2014  

Gertrud Storsjö som sitter i ledningen i Citykyrkan i Stockholm och som skrivit boken Buddha 

eller Kristus framför ett angeläget budskap om det som händer i  

vår tid som riktar sig till alla när hon gästpredikar hos Betaniaförsamlingen i Möklinta 1 juni, 

2014. 
 

Hon säger bl.a.: 

... DVD med 7 lektioner om t.ex. vad är Buddism för någonting, vad är yoga, vad är mindfulness 

och sånt här – för många undrar vad är mindfulness? Vad är yoga? 

Och här har jag försökt berätta om rötterna till det hela...  

...   ... Se till att ni inte blir förvillade... 

 

Jag vill påstå att Gertrud själv bidrar till denna förvilling/förvirring... rätteligen varnar hon för det som är fel, men 

samtidigt så bejakar hon felaktiga och obibliska sammanhang = Jesusmanifestationen, Ellel Ministries, Andlig 

Kartläggning/George Otis, Jr. och Linda Bergling/Arken, samt Berglings behandlingshem "Hälsolövet AB" med dess 

behandlingsmetoder (se nedan!)... 

Till skillnad från denna f.d. missionär som endast tycks varna för ”gammal” New Age... så vill jag än en gång nämna om  

f.d. missionären Evy Juneswed som vågar nämna namn och peka på kristna sammanhang som infiltrerats av det ”nya” 

New Age med Kundalini-manifestationer som fått ”kristna etiketter”!  Gertrud säger visserligen att kristna ledare missar 

att varna... MEN hon missar här att säga att det redan har infiltrerat kritenheten! 

Det är denna DVD som hon menar ovan ”DVD med 7 lektioner” – man kan se del 1 på YouTube:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VJ9FoHc_CBw - KLARSYN –  

Buddha eller Kristus del 1 – Mindfulness – Gertrud Storsjö Publicerades den 15 apr 2013  

Genom yoga i dess olika former och mindfulness har österlandets religioner hittat vägen in i den svenska vardagen.  

Till exempel rekommenderas mindfulness och yoga i vissa fall inom sjukvården som behandlingsform för stressrelaterade sjukdomar, 

trots att det finns väldigt lite forskning kring denna metod. Förespråkarna är införstådda med att mindfulness har en stark koppling 

till buddism. Gertrud Storsjö visar i dessa program, på ett kunnigt och övertygande sätt, hur mindfulness och buddism relaterar till 

varandra. Hon berör effekterna av olika yogaformers skadliga verkan på människors själsliv och buddismens konsekvenser i de länder 

där denna livsåskådning dominerar.  

 På det personliga planet leder buddism ofta till verklighetsflykt vilket även får konsekvenser på samhällsnivå. 

Hon säger bl.a.:   

... Österländs religion --- först och främst Buddismen... 

...men nu... nu har vi sett hur Österländska religioner strömmar in i vårt land på olika sätt. 

Vi ser Buddhastatyer i privata hem, i restauranger, på hotell, i skolor - lite överallt. 

... På offentliga platser så ser vi Buddhastatyer och man kan undra av vilken anledning har han plötsligt blivit så populär. 

... Men det är inte bara som prydnadssak han är populär, utan buddistiska filosofer och tankegångar strömmar också in i människors 

sinnen runt om i vårt land. Man börjar tänka på buddistiskt vis och man undrar hur det kommer sig. 

... Vad som var orsaken till att jag skrev den här boken (= Buddha eller Kristus), det var en av de senaste – vad ska jag säga – idéerna 

– i buddismen som har kommit in i vårt land och det är Mindfulness – Medveten Närvaro – som idag tillämpas eller undervisas i 

många olika sammanhang.  ... Det har kommit in i sjukvård, i friskvård, i skolor, på arbetsplatser. 

När man ska få personal att koppla av o.s.v. så rekommenderar man kurser i Mindfulness för att man ska kunna slappna av, koppla av 

och kanske hitta en annan livsstil.  ... Men det är också en ide eller en tanke om att Mindfulness inte bara ska användas i akuta 

problem t.ex. om man lider av stressyndrom eller andra psykiska psykologiska problem utan tanken är också att det ska bli en livsstil 

för alla människor är det tänkt så. 

DET HON SÄGER ÄR SÅ SANT OCH SÅ ALLVARLIGT OCH ETT MÅSTE ATT VARNA FÖR – HELT RÄTT!!! 

MEN... MÄRKER NI OVAN?  

HON SÄGER VISSERLIGEN ”LITE ÖVERALLT”... MEN HON MISSAR (ELLER UNDERLÅTER) ATT SÄGA ATT DET OCKSÅ 

http://www.youtube.com/watch?v=J6KNx23nCPg
https://www.youtube.com/watch?v=VJ9FoHc_CBw


Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, Gertrud Storsjö,  

Maria Christensen, Margréth Jansson, Linda Bergling 

Moderator: Siewert Öholm 

KOMMIT IN I KRISTENHETEN – ATT SVENSKA KYRKAN OCH MÅNGA ANDRA SAMFUND ÖPPNAT UPP FÖR  

NEW AGE-ÖVNINGAR... OCH ERBJUDER DETTA TILL SINA MEDLEMMAR/BESÖKARE... BL.A. I FÖRPACKNING  

SOM ”KRISTEN YOGA”, TIKVA OCH ANDRA ÖVNINGAR... BL.A. ”ANDNINGS- & AVSLAPPNINGSÖVNINGAR”... 

HOPPAS VERKLIGEN ATT HON NÄMNER OCH VARNAR OM DETTA I DE KOMMANDE DELARNA AV DVD-SERIEN!   
 

Sedan ovan ”granskning” av del 1 som jag gjorde över 1 år sedan, så har de andra delarna också lagts ut 2016... 
 KLARSYN - Buddha eller Kristus del 2 - Buddistisk världsuppfattning - Gertrud Storsjö - https://www.youtube.com/watch?v=0FmB5eQfDok 

 KLARSYN - Buddha eller Kristus del 3 - Målsättning buddism - Gertrud Storsjö - https://www.youtube.com/watch?v=hwghi4dMtIM  

 KLARSYN - Buddha eller Kristus del 4 - Historisk översikt - Gertrud Storsjö - https://www.youtube.com/watch?v=bL2zKRXxOP0  

 KLARSYN - Buddha eller Kristus del 5 - Österländskt inflytande - Gertrud Storsjö - https://www.youtube.com/watch?v=SJcT8il6QxE  

 KLARSYN - Buddha eller Kristus del 6 - New Age - Gertrud Storsjö - https://www.youtube.com/watch?v=xQMcq528WMg   

P.g.a. tidsbrist och redan för långt nyhetsbrev, så väljer jag att INTE kommentera dessa delar... MEN jag har sett på dem – det är BRA info och 

varning för Buddhism! Fast i del 4 nämner hon ”i Sverige har vi gått i de här platserna och bett” vilket får mig att reagera och tänka på NAR- 

”strategisk bön” och ”strategisk andlig krigföring”. I början av del 5 nämner hon "det österländska inflytandet i kyrkorna, för tyvärr har vi inte 

lyckats hålla det utanför kyrkans dörrar.  ... om han (satan) smyger in i våra församlingar med samma lögner som han gav till Adam och Eva fast  

på ett mera slugt sätt. För vi i församlingarna går väl inte på det här med att vi ska bli gudar...” = Jo - detta säger man och tror inom trosrörelsen! 

Ca 22:00 min in ”kristendomen dog Kina... så kom det en ledare Khubilai khan ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Khubilai_khan ) - han skickade ett bud till påven 

i Rom”... = RKK = Här sammanblandar hon ju själv villolära (= RKK) med Sann Kristendom!  Hon nämner visserligen att både lutheraner och katoliker 

har anammat vissa villoläror... MEN kritik och varning för Tikva och RKK med dess villoläror lyser tyvärr med sin frånvaro i ovan DVD-serie! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

På tal om Linda Berglings behandlingshem... här kan man se och höra att Gertrud bejakar detta fullt ut! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6fYxmIuwzU - Seminarium - Bön och bibel i offentligfinansierad vård 
Publicerades den 10 jul 2013  

Lasarett, sjukhus och vård har sina rötter i den kristna kärlekstanken. Länge var också kyrkan den främsta aktören både i vetenskapsutveckling och 

praktisk vård. I dag råder närmast förbönsförbud på svenska vårdinrättningar, medan recept på 

yoga eller mindfulness är accepterade terapimetoder. Linda Bergling,fil. kand. sociologi och 

psykologi vid Uppsala universitet och pastor i församlingen Arken, önskar en andlig 

varudeklaration i vården, för att ge patienten större valfrihet att välja vårdalternativ efter sin 

tro.  

Linda Bergling och "Hälsolövet AB" har nyligen fått Socialstyrelsens medgivande att bedriva 

behandlingshem på kristen grund. Behandlingen består av tre delar: Beteendeinriktat stöd 

och behandling inom psykosociala funktionsområden. Psykiatriskt stöd i att hantera sin 

sjukdom och medicinering.  

Andligt inriktad själavårdsbehandling där bön och förbön ingår som en del i behandlingen. 

 
 

Inspelat 4 juli 2013 på båten Elida i Visbys hamn. 

Medverkande:  

Linda Bergling, pastor och grundare av vårdbolaget Hälsolövet AB, fil. kand,  

Uppsala Universitet och doktorsexamen vid Life Christian University, Tampa, USA 

Maria Christensen, socionom, författare kring Mindfulness i offentlig vård 

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, psykiatriker, specialistläkare  

Margréth Jansson, ordförande Sveriges kristna sjukvårdsförbund  

Gertrud Storsjö, författare, f.d. missionär och frälsningsofficer. Studier i buddhism  

och hinduism 

Moderator: Siewert Öholm 

Arrangör: Församlingen Arken 

Jag vill absolut inte ta bort allvaret i det som de varnar för – missförstå  

mig inte – detta är verkligen något att varna för! 

MEN de missar... antigen för att de är ”förblindade” p.g.a. att de  

kompromissat med Sanningen p.g.a. involvering i Trosrörelsen & RKK... eller för att de är rädda att våga konfrontera och 

säga som det är... jag anser att de missar att påpeka att det även i stor skala infiltrerats inom kristenheten... 

 

Se Bilaga # 12 ”Seminarium - Bön och bibel i offentligfinansierad vård”  

 Ifall detta skulle försvinna från nätet – där jag skrivit av allt som sägs och lagt till mina kommentarer... 

 Jag har kommenterat en hel del om vad som sägs i detta seminarium – även bra saker som de tar upp! 

 LÄS GÄRNA BILAGAN I SIN HELHET.  Jag har försökt skriva av så som sägs... därför kan meningarna ibland verka lite ”konstiga”... 

 OBS!  Jag rekommenderar INTE att ta del av Arkens eller Hälsolövets ”retreater”, vård program eller utbildningar.   

Snarare tvärt om – jag varnar för dess infiltrering och förmedling av Trosrörelsens villoläror och obibliska själavårdskoncept... 

Dessa tre var också delaktiga i Jesusmanifestationen 

2013 – se Bilaga # 2 ”Jesus i vård och omsorg affisch A3” 

https://www.youtube.com/watch?v=0FmB5eQfDok
https://www.youtube.com/watch?v=hwghi4dMtIM
https://www.youtube.com/watch?v=bL2zKRXxOP0
https://www.youtube.com/watch?v=SJcT8il6QxE
https://www.youtube.com/watch?v=xQMcq528WMg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Khubilai_khan
https://www.youtube.com/watch?v=_6fYxmIuwzU


Några få utdrag från ovan Seminarium – Bön och bibel i offentligfinansierad vård – med mina kommentarer: 

Öholm: Då skulle jag vilja hälsa er välkomna allihop till det här seminariet och till det samtalet och den diskussion som 
 kanske kommer att bli en av de viktigaste under hela den här veckan, tycker jag själv, va. 
 Varför det då? Jo, jag ledde ett seminarium under Jesusmanifestationen som var 

 initierat utav Linda Bergling som sitter bredvid mig här. Där hon då hade förberett och 

 planerat att berätta om att nu är vi i den situationen att socialstyrelsen t.o.m. har förstått 

 att bön och Bibel i vården kanske är någonting som vi måste acceptera. Även utifrån den 

 myndighet som nästan mest frenetiskt har bevakat allting på alla möjliga områden. Och jag tror att jag vågar 

 säga att den person som har legat bakom att socialstyrelsen här har på något sätt fått upp ögonen och sitt 

 sinne för det här – det är Linda Bergling som sitter bredvid mig. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Linda: Ja, kunskapen om t.ex. buddhismen, hinduismen och taoismen. 

 Jag fick ju läsa in – det tog mig 5-6 år att läsa in mig i det här på det amerikanska universitetet... och jag tyckte 

Öholm: Där du också doktorerat... jag säger det medvetet därför att ni ska inte tro att vi sitter och bara pratar en 

 massa okunskap om det vi inte vet alltså. Hela den panel ni kommer att träffa här, de har satt sig in i den här 

 frågan. Vi vet, den vet vad vi talar om och det är så oerhört viktigt att presentera det här som kunskap just. 

KJ = Lindas universitet:   

http://www.arken.org/forsamling/linda-bergling/om-linda.aspx  

 Hon har nu tjänat Gud i ungefär 30 år och har blivit utnämnd till doktor och hedersdoktor av  

 Life Christian University, Tampa. 
 

 https://www.lcus.edu/homepage/index.php  

  
      

 https://www.lcus.edu/lcu-distinguished-graduates/index.php  = Trasig! 

 NY LÄNK: https://www.lcus.edu/distinguished-graduates/index.php - så ser inte exakt ut som ovan längre... 

  LCU's Distinguished Degree Holders 
   LCU's Utmärkande/Enastående Examens Innehavare 
https://www.lcus.edu/distinguished-graduates/copeland_video.php  

  
+ hans fru Gloria, Joyce Meyer och Benny Hinn... 
              https://www.lcus.edu/distinguished-graduates/meyer_video.php  
 
SÅ MYCKET FÖR DET UNIVERSITETET OCH DEN ”DOKTORSTITELN”! 
 
= TROSRÖRELSEN SÅ DET ”STINKER”... 
Behöver inte söka vidare – detta säger allt... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Ca 36:00 
Öholm: Vi kan stanna i och för sig där, för jag hör ju att du kan berätta för oss hela eftermiddagen om det skulle 
 behövas och det är helt OK. Men jag skulle vilja fortsätta på den här överblicken och då har vi ytterligare    
 en expert här, nämligen Gertrud Storsjö som kommer fram här.  
 Hon, inte nog med att hon har med alla sina forskarpapper och så i handen, hon har Bibeln 
 dessutom för säkerhets skull.  Men hon är ju en gammal frälsningssoldat så att det är helt 
OK. 
 (= författare, f.d. missionär och frälsningsofficer. Studier i buddhism och hinduism) 

Där tog du boken, du kan hålla upp den där boken.  

Den boken har hon skrivit, som behandlar de här frågorna. 

Och vad jag skulle be dig om då det är att liksom bara säga vad är det för religioner vi talar 

om alltså? Vi är ju rätt okunniga allihop utav oss. Buddha är ju lite tjusigt som en liten symbol kanske i 

fönstret eller så, men vad är det det handlar om – vad handlar hinduismen om osv.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1:04:54 OBS!!!! 
 Nu är det ju så att du (Öholm vänder sig till Linda Bergling) har ju den här kunskapen. Nu ska vi börja tala om 
 vad det är du vill med din vision va, och hur den ska utformas.  
KJ = OBS! Detta är Lindas vision – det är allt detta handlar om i slutändan! 
 Nu du – nu är det dags alltså!  
Linda: Nu är det dags ja! 
 Jag skulle vilja först och främst inspirera alla som jobbar inom vård och omsorg att se var kan de få utrymme 
 för den kristna tron och på vilket sätt. Så när det gäller t.ex. barnen i skolan så vill vi ge verktyg till föräldrar 
OBS! och barnen så att de kan få egna skivor om bön. Så de kan få lyssna på det istället för att gå in i mindfulness 
 OCH yoga. Kanske man kan ha en kristen avslappning där man läser stillsamma Bibelverser, man har kanske 
 bakgrundsmusik. Så att man hittar vägar att få den här djupa vilan inom den kristna ramen. För man behöver 
 ju den där djupa vilan. 
KJ = Hm... jag som uppfattat att den ”kristna vilan” var i frälsningsvissheten och insikten om att vara förlåten och 
renad i Lammets Blod – VILAN i att Kristus har gjort allt för mig för att bli förlåten och frälst – jag kan inte göra  
något tillägg – får vila i Hans famn och förtrösta på att Han tar hand om mig! 
 
Öholm: Men du räknar med att det skulle bli allmänt i skolan, för då får vi ytterligare en debatt så att säga, utan det är 
 väl snarare erkännandet utav att om vi ska ha den här – vilan behöver vi allihop – men då ska vi ju inte behöva 
 utsättas för övergrepp. 
Linda: Nej, man måste kunna göra ett val. Man ska kunna som förälder och som barn kunna säga så att det här vill 
 inte jag. Utan jag har en kristen tro och då måste man ju ha någonting istället, så det behöver man ju jobba 
 fram. Och det är det som jag känner att under de kommande åren ska vi jobba fram konkreta verktyg inom 
 psykiatrin, inom äldrevården, inom rehabilitering, massage och allting. 
 Men det vi gör i Arken med 7-stegs modellen är ju ett arbete som vi, jag har jobbat fram under, ja, över 20 år. 
 Och då har jag ju sett då hur kan man arbeta med människor med psykiska problem utifrån en kristen 
 värdegrund och en kristen människosyn. Och det var ju det som vi fick godkänt som behandlingsmodell 
 genom Socialstyrelsen. 
Öholm: Du kan gärna upprepa det här – de här formuleringarna i godkännandet – för de är rätt viktiga tycker jag. 
Linda: Det var ju så här – jag har ju något som heter Upprättelseprogrammet som är ett ettårigt program av 
 helande, som ett heldagsprogram, där vi arbetat med den här 7-stegs modellen ända sedan 20 år. 
 (KJ = http://www.arken.org/utbildning/uppr%C3%A4ttelseprogrammet  –           
    http://www.arken.org/utbildning/upprättelseprogrammet/7-stegsmodellen  ) 
 Men jag såg att det fanns klienter som inte klarade av att bara komma under dagen, som behövde liksom dag 
 och natt omsorg. Och det var därför som den här tanken med att ha ett HVB-hem föddes. Att vi skulle kunna 
 använda den här kristna behandlingsmodellen, men samtidigt ha psykiatrin, konsultation inom psykiatri, 
 men också den här vardagsträningen.  

- - - 
Öholm: Handpåläggning är ju ett ganska tydligt religiöst begrepp. 
Linda: Ja, men det är inte det nåt längre, för nu kommer det på sjukhusen något som heter "Healing Touch".  
 Det är stora utbildningar som kommer från Amerika där man balanserar energi genom handpåläggning. 
Öholm: Det här är väldigt spännande. 
Linda: Det heter Healing Touch, så att då kan vi säga till läkare och sjuksköterskor att du kan ha den kristna 
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OBS!   Lindas vision!!! 

http://www.arken.org/utbildning/uppr%C3%A4ttelseprogrammet
http://www.arken.org/utbildning/upprättelseprogrammet/7-stegsmodellen


 handpåläggningen också och då kan man använda den i massagen också om man vill.   KJ = ??? WHAT? 
 Man kan säga till klienten eller patienten att "vill du ha klassisk massage, får jag be för dig samtidigt?" och sen  
 kan man ha på stilla kristen musik bakom. Men jag tror varudeklarationen är så viktig så man vet vad 
 som sker. 
- - - 
Sivert: Sen är det ju så här, jag tänkte Linda nu ska du få sammanfatta lite grann här. 
 Du har din vision och du har din kallelse som du talar om i gudomliga termer och det tycker jag är din 
 rättighet och du ska proklamera det, va. Men du har ju också kunskapen, den, ska vi säga, den kompetensen 
 som innebär samlande av ett team av kompetens som innebär att du kan erbjuda någonting i det här. Hur 
 ska du påverka Socialstyrelsen,  hur ska du påverka det? 
Linda: Ja, vi arbetar ju med sjukvårds och själavårdskonferenser där vi försöker inspirera läkare, psykiater och 
 vårdpersonal att arbeta fram alternativ inom sina vårdyrken. Nu jobbar vi mycket mot dem som jobbar med 
 massage t.ex. därför att där finns det ju väldigt mycket av den österländska andligheten. Och då kan man jobba 
 med t.ex. instrumental musik, man kan säga att det här kommer ni att få, det här är den kristna delen, och så 
 kan man erbjuda den. Så vi försöker titta på vad kan de göra i den situation de står i och alla kan faktiskt jobba 
 fram de här skivorna för inre bön. Jobba både med, det finns ju alla sätt att göra det här; man kan ha enkla 
 instrumental musik, man kan ha enkla böneskivor, man kan ha enkla överlåtelseskivor, så man kan jobba 
 utifrån sin kristna tradition också, för man måste ju se i vilken tradition man står.   
(KJ = om man kommer från Baptisttradition eller katolsk tradition....!? ska man anpassa sig till det istället för att ALLA 
behöver Guds Ord rakt upp och ner = Kristi Evangelium!?)  
 Det kan man lätt hitta som ersättning för mindfulness. Och yoga kan man också, istället för att ha yoga och 
 t.ex. Chi Gong (Qi Gong). För Chi Gong är ju, ska jag säga, meditation för att lösgöra energi i meridianerna för 
 att få balans mellan yin och yang. Och då kan man också använda långsamma rörelser eller kan med Biblisk 
 grund istället.     
(KJ = menar hon här att man ska få balans mellan yin och yang via Biblisk grund?? – det låter så...  men jag hoppas bara 
att hon yttrat sig klumpigt!) 

 Man kan använda Bibelverser, Psaltarpsalmer, för människor behöver få röra sig och göra det i en form av 

 tillbedjan med stilla musik och då kan man göra med DVD skivor.   

(KJ = tillbedjan innebär FRÄMST att hänge sig till Sanningen och lyda Guds Ord...) 

SLUT PÅ UTDRAG FRÅN Seminarium – Bön och bibel i offentligfinansierad vård 

Det nämns en hel del om Kundalini... Kundalini yoga... i detta seminarium... = vilket är bra att varna för!  

MEN Kundalini-krafter finns ju också i kristenheten – och detta missar de totalt att varna för!!! 

Och det är klart att de inte kan nämna om det – för detta förekommer ju på Arken!   

Jag har själv sett det INNAN 2008 då jag fick insikt om Trosrörelsens villoläror ”tack vare” den s.k. ”väckelsen” i 

Lakeland = Todd Bentleys falska väckelse!  

Innan dess – innan 2008 – var jag på Arken ett antal gånger och var ganska ”omedveten” om Trosrörelsens villoläror. 

Men där både jag såg och ”upplevde” det ”first hand”... = och Yes! Jag har avsagt mig detta för länge sedan! ;-D) 

Vi som ”ser och hör”:   

Gertrud Storsjö är här ännu en gång i samarbete med Arkens Linda Bergling... och bejakar Lindas ”vision”... 

Det är väl här tydligt att hon bejakar Trosrörelsen...  

 

Seminariet går ut på att förmedla Linda Berglings behandlingshem ”Hälsolövet AB"...   OBS! 

Behandlingshem med själavårdsbehandling där bön och förbön ingår! 

Som nämnts tidigare i citat från Bibelfokus:   
 Linda Bergling i Arken säger att dessa är alternativ till de österländska metoderna.  

 Därmed säger hon också att det handlar om ungefär samma teknik, men i en "kristen" uniform. 

MYCKET – i stort sett det mesta – av det som sägs om New Age i detta seminarium är bra!  

Det är mycket allvarligt och viktigt att känna till att ren hinduism och buddism finns inom läkarvård och skolor idag 

och jag är glad att det varnas för detta... FLER borde varna för detta! 

MEN... än en gång missas (underlåts) det att påpeka att det även infiltrerats inom kristenheten... i alla fall så 

uppfattar jag inte att de varnar för detta! OCH låt oss inte glömma att de – Linda Bergling (genom Bönemetoder) 

och Gertrud Storsjö (via Ellels själavård) – sysslar med OBIBLISKA och New Age-inspirerade metoder själva!!! 
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I sin bok ”Buddha eller Kristus” refererar Gertrud Storsjö till Ellel Ministries... 

Och här sitter hon tillsammans med Linda Bergling/Arken och befrämjar/bejakar Lindas ”vårdhem” med 

själavårdskoncept/själavårdsbehandling som är grundat på Trosrörelsen och New Age med Freudiansk själavård 

precis som Ellel Ministries själavård... 

Är det någon mer än jag som reagerar!??! 

Lite om Siewert Öholm:    

Tragiska nyheter för i år... Siewert gick bort den 25 januari, 2017  https://sv.wikipedia.org/wiki/Siewert_%C3%96holm 
http://elvorochjanne.se/profetiskt-just-nu-januari-2017/ - Profetiskt Just nu Januari 2017 – Elvor & Janne 

 Siewert Öholm tar farväl – kan ha timmar kvar  -  Siewert Öholm: ”Jag har gjort en deal med Gud” 

 Siewert Öholm, 77, hade fått ett gott besked kring cancern innan semestern i Israel i förra veckan. Han var trött men mådde bra, sa han till Nöjesbladet. 

 Men när familjen kom hem kom chocken: hans levercancer har förvärrats. Beskedet innan har varit helt fel. På måndagskvällen nåddes vi av att det var 

 försent med behandling och att cancern i levern var fullt utvecklad. Det är bara nedräkning, det är ingenting mer att göra. Det var chockartat: sorg och 

 gråt. De har gjort vad de har kunnat. Vi får hoppas att han har timmarna till morgonen, sa Gitten Bolin Öholm, 54, hans hustru sedan nio år tillbaka, till 

 Nöjesbladet i natt. Själv har han inte ork att prata i telefon, men under samtalet sover han. 

http://www.expressen.se/noje/oholm-planerar-sin-egen-begravning/  -  Öholm planerar sin egen begravning 

Nedan information om Siewert är hämtat och skrivet INNAN detta tragiska besked: 

Siewert Öholm bloggar på Världen Idag – vilket utan tvekan är en ”Trosrörelsetidning”!!! 
 

http://blogg.varldenidag.se/siewert/                                             

Han skriver också artiklar för ”redaktionen”... 
 http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/12/04/Siewert-Oholm-Jackelen-maste-forsta-saklig-kritik/

 http://www.varldenidag.se/Nyhetskommentar/2014/07/02/Siewert-Oholm-Falsk-svensk-mattstock-pa-Israel/ 
  

  Siewert Öholm 

  redaktionen@varldenidag.se 
  

 http://www.dagensmedia.se/nyheter/event/article3810070.ece 

 Vad gör du annars i dag? 

 – Dels så jobbar jag mycket med tidningen Världen idag men jag är också ute och leder rätt mycket samtal och debatter, trots min numera 

 höga ålder. Det är en annan sak som jag numera ägnar mycket tid åt, huruvida jag ska acceptera att jag faktiskt fyller 75 år i år. Jag tror 

 hela tiden att jag bara är 55 år. 

2007 slutade Siewert Öholm på Världen Idag... men kom tillbaka...  fast han började tydligen på Dagen... 
http://www.dagen.se/nu-har-siewert-oholm-somnat-in-1.917108  

 --- Så småningom knöt Grahn Siewert Öholm till Dagen, där han ledde näringslivssidor i Arbets-Dagen, höll debatter kring "Gud, media och samhälle" i  

 20-talet kommuner samt var med och startade Dagens "G som i Gud-arbete" under Almedalsveckan. 

 --- På senare tid var annars tidningen Världen idag hans arena. Han engagerade sig i Israel-frågan, fick många judiska vänner, och gjorde i våras en serie 

 påsk-program från Israel för DagenTV. Siewert Öholm brann också för flera nya kristna tv-projekt. 

http://www.dagen.se/tv-siewert-oholm-sista-tv-projekt-for-dagen-1.917293 - TV: Siewert Öholm sista tv-projekt för Dagen 

 Siewert Öholms sista tv-projekt för Dagen blev nio avsnitt från Jerusalem, det land han älskade och besökte över nyår.  

 Programmen sändes under påsken 2016 på DagenTV. 
 

”Parentes”:  Sen är det ju helt underbart att Siewert Öholm står upp för Israel och vågar tala om det i massmedia! 
 https://vimeopro.com/user46231614/vardagstro/video/112483495  – VardagsTro  

 ISRAEL – löftesland eller stötesten  

 I programmet samtalar programledaren Anders Wisth med opinionsbildare och kristna ledare om  

 synen på Israel som land och judarna som Guds egendomsfolk 

 Anders Wisth intervjuar Lisa Abramowicz, Stanley Sjöberg, Siewert Öholm och Holger Nilsson 

 angående regeringens erkännande av Palestina. 

Men det behövs mer radikala ståndpunkter som  

behöver proklameras för att bli trovärdig...  

Att vara FÖR Israel ger inget ”godkännande” per  

automatik – det hoppas jag de flesta också anser! 
 

 

Det är naturligtvis också underbart att Öholm och Bergling 2012 gick ut i 

en TV-debatt och talade om att yoga är en religion!   
http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/10/04/Yoga-ar-en-religion/    

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Siewert_%C3%96holm
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http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/10/04/Yoga-ar-en-religion/


MEN... i ovan Seminarium – som var välplanerad – så missar de bl.a. att nämna att Kontemplativ bön erbjuds via 

Emergent Church, vars läror infiltrerats in i församlingar ”tack vare” bl.a. Rob Bell (som spridits väldigt mycket inom 

Pingst!) och framför allt Kontemplativ- och Emergent Church-promotaren Rick Warren, trots att han inte tycks vara med 

i själva ”Emergent Church rörelsen”... men han bejakar och promotar dess ledare till 100%... 

 

Rick Warren, vars bok ”The Purpose Driven Church” (på svenska ”Leva med mål och mening”) lästs av många 

församlingar som ”studiebok” – i bönegrupper – bl.a. i Pingst. Även i Pingst i Skara, tyvärr! – har infiltrerat och påverkat i 

fel riktning mångas syn på Evangelium och evangelisation... och Jesu återkomst för att nämna något... hans inflytande har 

också påverkat kristenhetens syn på just New Age och framförallt den ”kontemplativa bönen”... tyvärr!! 

 

 Se denna video med svensk text för att förstå allvaret med ”Emergent Church”: 
  

 http://vimeo.com/64898677 - Det verkliga ursprunget till Emergent Church    

Emergent (även Emerging) Church är en kyrklig rörelse som idag lockar många både äldre, medelålders och yngre kristna. 

Det engelska ordet "emergent" betyder "framträngande, framväxande, spirande", och somliga ger därför denna rörelse 

namnet den "Spirande kyrkan" på svenska. Det kan vara en bra översättning, eftersom ordet spirande kan leda tanken till 

människornas första stora självförgudningsprojekt: Babels torn. Detta är nämligen vad som också är den Spirande kyrkans 

innersta väsen. 

Du kanske känner igen namnen på några av rörelsens mest framstående ledare: Brian McLaren, Rob Bell, Doug Pagitt, 

Tony Jones, Tony Campolo, Leonard Sweet... Videon avslöjar med all önskvärd tydlighet hur dessa ledare vägleder sina 

efterföljare till att lägga bibelförankrad kristen tro bakom sig till förmån för nya tolkningar och uttryckssätt såsom 

liberalteologi, ekumenism, interreligiositet, mystik och ren skär New age. 

 Om du redan sett den – se den igen – den tål att upprepas! Samt sprid länken och visa den för andra... 

 

Kontemplativ bön kommer från de s.k. ”kyrkofäderna” eller ”ökenfäderna” = inom RKK... 

Detta, om ökenfäderna speciellt, sysslar och förmedlar bl.a. Peter Halldorf – Bjärka Säby...  

Han upphöjde karmelitermunken Stinissen... = det kan inte bli mer katolskt än så! 
 

 http://www.dagen.se/kultur/wilfrid-stinissen-m%C3%B6tte-m%C3%A4nniskors-gudsl%C3%A4ngtan-1.105058  

  
 

 

Wilfrid Stinissen ägde förmågan att göra Gud nära, enkel och levande,  

skriver Peter Halldorf om sin vän och författarkollega, som gick bort i helgen.  

Foto: Fredrik J Karlsson 
 

 

 

 

Och nu har ju Ulf Ekman gått samma väg... det ”kyrkofäderna” lärde ut, det praktiseras kraftigt inom RKK... 

 

Tillbaka till ovan Seminarium: 
 

VARFÖR INTE VARNA FÖR DE SAMMANHANG SOM REDAN KOMMIT IN I KRISTENHETEN IDAG??? 

Är de så ”blinda”??? 

Eller underlåter/utelämnar de detta medvetet då de respekterar och underordnar sig ”Charta Oecumenica” – där  

de flesta evangeliska församlingarna i Sverige har skrivit under att man inte får hänge sig till ”proselytvärvning”?  

(= att inte konvertera eller försöka konvertera någon från en religion, trosuppfattning eller åsikt till en annan.) 
 

Ja, jag tror , tyvärr, det sistnämnda då både Linda Bergling och Gertrud Storsjö var djupt engagerade i 

Jesusmanifestationen – som var ekumenisk och följde ”Charta Oecumenica” och dess strävan att samarbeta med RKK.  

DET FINNS INGEN ANNAN FÖRKLARING TILL VARFÖR SÅDANA ”BIBELKUNNIGA” SKULLE TYSTAS PÅ DENNA PUNKT...    

... FÖR DE VÅGAR JU GÅ EMOT NEW AGE INOM DEN OFFENTLIGA SEKTORN! Det är i alla fall min ”tolkning”... såvida 

de inte är ”andligt blinda” = förlorat sin andliga urskiljningsförmåga p.g.a. att de kompromissat med Sanningen... 
 

Att varna för New Age MEN samtidigt promota Linda Berglings själavårdskoncept... = ut ur askan – in i elden... 

http://vimeo.com/64898677
http://www.dagen.se/kultur/wilfrid-stinissen-m%C3%B6tte-m%C3%A4nniskors-gudsl%C3%A4ngtan-1.105058


Vad som gör Linda Bergling och Arken EXTRA ”känsligt” är att den 3 december 2014 så hade de Benny Hinns bror Henry 

Hinn som gästtalare på Arken... vilket i mina ögon är ännu ett avslöjande att de verkligen är Trosrörelse till 100%... 

 

Jag gör ingen bilaga för att se bättre... har skrivit av e-mail texten intill istället...  

 Från: Församlingen Arken [mailto:info@arken.org]  

Skickat: den 26 november 2014 15:46 

Till:  

Ämne: Henry Hinn besöker Arken 
 

Välkommen till pastorsseminarium och helandemöte med Henry Hinn! 
 

Onsdag den 3 december kommer Henry Hinn, Benny Hinns bror, på blixtvisit till Arken. 

Henry Hinn kände sig manad av Gud att särskilt komma till Sverige för att välsigna 

ledare i Sverige.  
 

Den 3 december håller han ett pastorsseminarium kl 10.00-12.00 och offentligt 

kvällsmöte kl 19.00.  Läs mera på www.arken.org 
 

Du är varmt välkommen! 
 

Med vänlig hälsning,  

Linda och Gunnar Bergling,  

 Församlingen Arken   

Ursäkta, men ”manad av Gud” för att välsigna ledare i Sverige??? 

Är inte Gud MER bedrövad än mig/oss över situationen i Sveriges kristenhet??!??! 

Kan/vill Gud välsigna ledare som vilseleder Hans kära ”fårahjord” rakt tillbaka till RKK och andra villoläror??? 

Jag tror inte det! 

DENNA SMÖRJA STÅR ALLTSÅ LINDA & GUNNAR BERGLING OCH DERAS ARKEN FÖR... 

 

JA DE HAR JU SJÄLVA TILLÅTIT HENRY HINN KOMMA – DE HAR SJÄLVA ANNONSERAT HANS BESÖK PÅ ARKEN! 

Via e-mail som ovan, samt via sin hemsida: http://www.arken.org/start/v%C3%A4lkommen/aktuellt/2014/11/24/henry-hinn-till-arken  
Tyvärr har ovan länk försvunnit... men här bekräftas det: http://www.arken.org/konferenser/aktuella-event/mirakelkonferens-2014/henry-hinn  

Nedan länkar, som jag i hast skummade igenom, är för mig ”bevis” nog att Henry är lika snett ute som ”bror hans”! 

Henry Hinn - http://www.henryhinn.org/ 

http://vancouverchristiancenter.net/site/  
Nedan länkar trasiga!   

http://www.swsmonline.com/  = bytt till:  http://www.henryhinn.org/SWSM/policy.htm  
           http://www.swsmonline.com/SWSM_Covenant_Agreement.pdf  
           http://www.swsmonline.com/ordinance.htm  

           http://www.swsmonline.com/SWSM%20Enrollment%20Package.pdf   = bytt till:  http://www.henryhinn.org/SWSM/courses.htm  

            

            
 
 
 
 1.  Impartation (=förmedling/överföring) av smörjelsen och Transfer OD Spirits: Den kritiska skillnaden 
 a. Hur man har urskillning för att ta emot impartationen/förmedlingen/överföringen av smörjelsen 
 3. Uppbyggande av Fäder och Söner 
 a. Guds Manifesterade söner 

Hm... låter det inte precis som Benny Hinn och alla andra Trosrörelseförkunnarna med sina ”impartation” läror?!? 

Benny Hinn satt vid Kathryn Kuhlmans grav för att få hennes smörjelse... vilken ande var då ”imparted” & verksam?! 

Nämnde lite om detta i: 

 Nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: Todd Bentley = NAR Del 5  >>  (sidorna 14-15, 20-22, 24) 

 

Kan då inte låta bli att undra VART Henry har ”hämtat” sin smörja smörjelse?!!? 

Han tycks i alla fall själv förmedla denna lära enligt länkarna ovan... 

http://www.arken.org/start/v%C3%A4lkommen/aktuellt/2014/11/24/henry-hinn-till-arken
http://www.arken.org/konferenser/aktuella-event/mirakelkonferens-2014/henry-hinn
http://www.henryhinn.org/
http://vancouverchristiancenter.net/site/
http://www.swsmonline.com/
http://www.henryhinn.org/SWSM/policy.htm
http://www.swsmonline.com/SWSM_Covenant_Agreement.pdf
http://www.swsmonline.com/ordinance.htm
http://www.swsmonline.com/SWSM%20Enrollment%20Package.pdf
http://www.henryhinn.org/SWSM/courses.htm
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_27_9_13nar5.html


Och 2015 hade de Anita Barker Andersen till Arken... Kan väl inte vara mer tydligt att även hon bejakar Trosrörelsen!??! 

En frukt av ”samarbetet” på Jesusmanifestationen tro...? 

 

http://www.arken.org/helandecenter/kurser.aspx  Även denna länk har tyvärr försvunnit...  
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............................................................................................................ 

Du kommer att introduceras i biblisk själavård som bygger på fyra grundpelare 

1. Den personliga relationen med Jesus/Gud 
2. Försoningens verklighet 
3. Guds Ord som en säker grund 
4. Den helige Ande och Andens nådegåvor 
 Vi kommer att presentera den s.k. 7-stegsmodellen  
 
7-stegsmodellen sätter ord på ett andligt skeende utifrån ett bibliskt perspektiv och en tydlig kristen grund. Linda Bergling, 
grundare för Arkens bibelskola och helandetjänst, har utvecklat denna modell under 26 år.   

 Dessa delar i 7-stegmodellen kommer vi att beröra under kursen.  

1. INRE BÖNEN:   
Inre bönen är en enkel modell till hjälp för att beröras av Guds närvaro och fördjupa kärleksrelationen med Jesus. I bönen 
ingår överlåtelse av kroppen till Jesus för vila och läkedom, kort begrundande bibelläsning och träning i att höra Jesu röst. 
Genom detta blir du medveten om Guds närvaro och kärlek i livets alla omständigheter och kan bevara lugn och inre vila. I 
modellen ingår också tillbedjan och lyssnande tystnad.(ingår i steg 1, 7-stegsmodellen) 

2. SJÄLENS HELANDE:  
En form av bön där deltagarna får möjlighet att öppna sitt inre för Gud och låta honom beröra och hela det förflutna. I 
denna bön får personen hjälp att ta emot förlåtelse från Gud och ge förlåtelse till andra, befrias i själslivet; vilja, känsla och 
tanke, lösas från påverkan av mörker, bundenhet och felaktiga bindningar. Mycket utrymme ges åt läkedom för smärtor, 
minnen och trauma.  Kärleksrelationen med Jesus fördjupas och det är lättare att ta emot Guds löften och se positivt på livet 
och framtiden. ( steg 4,  7-stegsmodellen)   

3. BEARBETNING:   
Bearbetning är en samtalsmodell till hjälp att hitta vägen ut till självinsikt, frihet och ansvarstagande. Målet för 
bearbetningssamtalen är att man ska kunna sätta ord på det som skett i livet och förstå orsakerna av saker som skett. Samt 
dra lärdom ur det som hänt och kunna se positivt på framtiden. ansvarstagande. Målet för bearbetningssamtalen är att 
man ska kunna sätta ord på det som skett i livet och förstå orsakerna av saker som skett. Samt dra lärdom ur det som hänt 
och kunna se positivt på framtiden. 

Anita Baker undervisar om försoning, förlåtelse och betjäning genom nådegåvor.  
Anita Barker kommer att tala om betydelsen av försoning och förlåtelse i helandet. Hon kommer också att tala om betjäning 
genom nådegåvorna. Hon kommer att varva teori och praktik.  
 
INGEN KURSAVGIFT MEN VI BEHÖVER DIN ANMÄLAN 

Anmäl dig via e-post: info@arken.org eller ring Arkens reception 08-588 840 00.  
Seminariet har ingen kursavgift. Frivilliga kollekter kommer att tas upp.   
 
Kursmaterial: Du kan köpa ett kurskompendium 100 kr.   
 
Övernattning:  Vi kan ordna en enkel övernattning.  
Bokning av övernattning ska göras senast 2/2 via Arkens reception. 

 

Jag har skrivit om Anita Barker i tidigare nyhetsbrev: 

 Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser, och en massa länkar >> 
 Det står mest om henne i bilagan till detta nyhetsbrev: 
                       http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin16-11/SISTERS%20-%20JUNIA%20-%20Gitten%20Thornberg%20och%20Anita%20Barker%20Andersen%20m.m.pdf  
 Här kan även läsa om ”kristna” kvinnokonferensen ”Sisters” och tidningen ”Junia”... som jag också varnar för! 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_16-11-10.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin16-11/SISTERS%20-%20JUNIA%20-%20Gitten%20Thornberg%20och%20Anita%20Barker%20Andersen%20m.m.pdf


Och den ”beryktade” och omdiskuterade Jens Garnfeldt har varit gästtalare på Arken ett flertal gånger... 

Så detta är något som Arken bejakar... och Gertrud Storsjö tar inte avstånd från sådant heller, verkar det som... 

eftersom hon samarbetar med Linda... 
http://www.arken.org/konferenser/aktuella-event/v%C3%A4ckelsem%C3%B6ten-med-jens-garnfeldt  (hämtat 6/4-2015 – länk trasig!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Garnfeldt tycks i alla fall  

ha gästat dem 3 år i rad! 
 

http://www.arken.org/start/2013/10/31/jens-garnfeldt-tillbaka-till-arken - Jens Garnfeldt tillbaka till Arken 

http://www.arken.org/start/2014/07/23/jens-garnfeldt-predikar-onsdagkväll-på-mirakelkonferensen  - Jens Garnfeldt predikar onsdagkväll på Mirakelkonferensen 

http://www.arken.org/start/2015/09/30/jens-garnfeldt-till-arken-1-2-okt - Jens Garnfeldt till Arken 1-2 okt 
 

Hittade en intressant länk: http://www.arken.org/start/2014/01/16/ledardagar  

 Ledardagarna innehöll inspirtation och livserfarensheter från de som tjänat Herren i många år. Jens Garnfeldt, Birger Skoglund, Börje Claesson,  

 Hans Augustsson, Curt Johansson, Linda och Gunnar Berglig delade alla med sig av nycklar i vandringen med Herren, om ledarskap och väckelse.  

 Många profetiska ord kom under dagarna och de tigare ord som Gud talat över Sverige sammanflätades till en en röd tråd om andeutgjutelse och 

 väckelse över Sverige.  Avslutningsmötet på lördagen med Jens Garnfeldt handlade om att lägga manteln på nästa generation och att överföra 

 smörjelsen.   

=  Curt Johansson & Birger Skoglund = Smålandskonferensen/Trosgnistan och Börje Claesson = Kanal 10  

tillsammans med Arken och  Jens Garnfeldt...  

Ja, så är de ju alla med i ledningsgruppen för NNVK:  http://www.nnvk.se/ledningsgrupp/presentation  

Ledningsgruppen och referensgruppen för nätverket består av personer från olika kristna sammanhang: Birger Skoglund, Roger Larsson, Hans Augustsson, 

Monica Augustsson, Lennart Åsberg, Rosie Åsberg, Britt & Börje Claesson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Curt Johansson, Jan Zetterlund, och Per-Åke Eliasson. 

http://www.arken.org/konferenser/aktuella-event/v%C3%A4ckelsem%C3%B6ten-med-jens-garnfeldt
http://www.arken.org/start/2013/10/31/jens-garnfeldt-tillbaka-till-arken
http://www.arken.org/start/2014/07/23/jens-garnfeldt-predikar-onsdagkväll-på-mirakelkonferensen
http://www.arken.org/start/2015/09/30/jens-garnfeldt-till-arken-1-2-okt
http://www.arken.org/start/2014/01/16/ledardagar
http://www.nnvk.se/ledningsgrupp/presentation


Linda Bergling har ju haft samarbete med Gertrud Storsjö i flera år... så de känner ju till varandra... 
 
Så visst är det märkligt att Linda inte ens nämner om Gertruds bok i dessa YouTube: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=aAK17H26X_8  
 Lindas Berglings nya bok om nyandlighet o biblisk kristendom - YouTube  
 
  Publicerades den 2 sep. 2015 
  Lennart Åsberg intervjuar Linda Bergling om boken "Ni ska vara heliga för jag är helig - Österländsk 
  andlighet och biblisk kristendom" en ny bok om nyandlighet... 
 

Räcker det inte att rekommendera Gertrud Storsjös bok om nyandlighet... måste det verkligen skrivas en bok till? 
Ja, jag bara undrar! 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=c9kM2knnMjQ  
 Österländsk andlighet och biblisk kristendom    
 
  Publicerades den 28 okt. 2015 
  Samtalsprogram med Linda Bergling där hon berättar om sin nya bok som hon har skrivit "Ni skall  
  vara heliga för  jag är Helig" Österländsk andlighet och biblisk kristendom 

  
Utdrag från sista länken om boken ”Ni skall vara heliga för jag är Helig” 
C:a 12:58 in i filmen: 
 Men visst har du blivit kritiserad för att det är något ockult och lite flummigt med ”Den inre bönen” och så där? 
 Ja, jag tror att en del tror att jag har tittat på New Age-tekniker och försöker överföra dem till något kristet, 
 Men det har jag aldrig någonsin gjort. För jag kände det här är så främmande för mig... 
Se sidan 12 för kommentarer till ”Den inre bönen”! 
 
C:a 15:11 in i filmen: 
 MAN HAR JU SAKNAT EN SÅN HÄR BOK, KANSKE FINNS FLER SÅDANA HÄR BÖCKER, LIKNANDE, JAG VET INTE. MEN MAN  
 HAR JU SAKNAT EN SÅN HÄR PEDAGOGISK BOK DÄR MAN VERKLIGEN FÅR SE DET HÄR SÅ TYDLIGT TYCKER JAG. 
HÄR HADE LINDA BERGLING KUNNAT SVARA ATT GERTRUD STORSJÖ NYLIGEN KOM UT MED EN ”LIKNANDE” BOK! 
DET VISSTE HON SÄKERT!! 
OCH HON KUNDE HA NÄMNT OM EVY JUNESWEDS KOMPENDIUM SOM FUNNITS EN LÅNG TID! 
 
AHA! LINDA HAR SKRIVIT ”PEDAGOGISKT” – DE HAR INTE GERTRUD GJORT... ”TYDLIGEN”... 
DET ÄR DÄRFÖR DET BEHÖVDES YTTERLIGARE EN BOK!  HM... 
 
C:a 25:40  
 ... och nu har vi ett verktyg i vår hand att också erbjuda ett alternativ. 
 För jag gör ju också ”inre bön skivor” för barn och ”flödesskivor” för barn och sånt, 
 för att man ska kunna ha ett alternativ.  
MÅSTE MAN ERBJUDA ”ALTERNATIV” TILL ALLT SOM VÄRLDEN OCH ANDRA RELIGIONER ERBJUDER...?!?? 
Jag tänker på Bibelverser som: 
  ”förneka sig själv” (Lukas 9:23)... ”anpassa er inte efter den här världen” (Romarbrevet 12:2) och  
 ”Älska inte världen”... (1 Johannesbrevet 2:15-17) 
 
EFTER SÅ ”MÅNGA ÅRS LÄSANDE & STUDERANDE OM ÖSTERLÄNDSK ANDLIGHET”... 
Så är det ju klart märkligt: 
 

- Att Linda ändå tillåter Kundalinikrafter i sin egen församling... 
- Att hon gjort en bönemetod hämtad från österlandet... vilket hon i ovan YouTube påstår att hon inte gjort! 
- HUR hon kan därefter bejaka ekumeniken med RKK – där de har mysticism och ockulta inslag! 

 

Ja, det tycker i alla fall jag är märkligt! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

https://www.youtube.com/watch?v=aAK17H26X_8
https://www.youtube.com/watch?v=c9kM2knnMjQ


Med tanke på allt som skrivits ovan och i bilagorna om Gertruds Storsjös bok och undervisning om ”Buddha eller 

Kristus”, så vill jag härmed påstå att Gertrud ej är en pålitlig New Age-expert och Bibellärare eftersom hon själv blandar 

in villoläror och beblandar sig med villolärare... framför allt Trosrörelsen och RKK (bl.a. via Jesus-manifestationen) vilka 

förmedlar obibliska läror = vilket innebär 2 olika jesus... (litet ”j” eftersom de inte förmedlar Skrifternas Jesus Kristus!) 

Hur bra boken (”Buddha eller Kristus”) än må vara på att varna om New Age... så blir det en ”villobok” då hon i slutet 
rekommenderar Ellel Ministries som utövar New Age-metoder i sin ”själavård / befrielsetjänst”... 
 

 Om du inte läst nyhetsbrevet om Ellel – gör gärna det –  Ellel Ministries NAR Del 3 >>  

 Det är av största vikt att känna till att Ellel kan förknippas med NAR! 

  

Jag har läst boken (”Buddha eller Kristus”) två gånger och anser personligen att hon missade att påpeka att Kundalini-

manifestationerna har infiltrerat kristenheten – speciellt inom Trosrörelsen... detta hade passat oerhört bra att varna 

för i en sådan bok!  Mer än så – det hade varit av största vikt att ha med en sådan varning i en sådan bok!! 

 

Men med tanke på sitt samarbete med Linda Bergling/Arken och Ellel Ministries... så har hon antingen ”förblindats” 

eller ”kompromissat” i denna fråga... tyvärr! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

På tal om Ellel Ministries... 

Och deras ”nya” adress till sin hemsida www.ellel.se som jag nämnde om på sidan 2:    
 

I oktober 2016 ”råkade jag” gå till deras hemsida och upptäckte då att länkarna på sid 2 inte fungerade och att  

de bytt webbadress... och VAD fick jag se!??!    (Det framkommer inte på den nya hemsidan NÄR den gjordes/uppdaterades) 

http://www.ellel.se/  

 http://ellel.se/om%20ellel/index.html - Om Ellel Ministries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gertrud Storsjö är alltså med i styrelsen 

för Ellel Ministries Sverige... 

Inte undra på att hon tog med  

länk till Ellels hemsida i sin bok!! 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-9_12.html
http://www.ellel.se/
http://www.ellel.se/
http://ellel.se/om%20ellel/index.html


http://ellel.se/om%20ellel/ellel%20ministries%20historia.html  - Ellel Ministries historia 
 Alldeles tydligt hörde han Herren säga: "Du skulle kunna reparera den här trasiga bilen, men jag kan reparera trasiga människoliv. " 

 - - - Det hela började med en bil – en Alvis Speed 20 Sports Tourer från 1933 – och en ung engelsman vid namn Peter Horrobin som 

 älskade veteranbilar... 

 - - - Snart nog ordnades också helanderetreater, och ledare för Ellel Ministries arbete i Sverige blev Kåfallas föreståndare Roswitha 

 och Göran Andersson. När de efter några år gick i pension flyttades centrum för arbetet till ett kontor i Vedevåg nära Lindesberg. 

 Våra kurser och retreater hålls huvudsakligen på Götabro Kursgård nära Kumla, med sporadiska besök på flera platser, och  

 i olika församlingar, i landet. Dessutom ges många personliga förbönssamtal, varje år hålls någon större konferens, och en del litteratur 

 distribueras. 

 Ellel Sverige är i högsta grad en lekmannarörelse, med bara en anställd ledare (= Stein Westli), och engagerar i dag ett femtiotal 

 ideella medarbetare, från olika samfund och rörelser, som förebedjare och lärare. Ekonomiskt bärs verksamheten till stor del upp av 

 gåvointäkter. Arbetet leds för närvarande av Stein Westli och en styrelse bestående av Stig Alesand, Anita Frisk, Anita Halvardsson, 

 Kent Hiding och Gertrud Storsjö. 

 http://ellel.se/om%20ellel/faq.html - FAQ = vanliga frågor 
 Vad betyder namnet "Ellel"? 

 Ellel Ministries har fått sitt namn från platsen där verksamheten började – Ellel Grange – som ligger i byn  

 Ellel i Lancashire, England. Ellel på gammalengelska blir "all hail", som betyder "all hyllning till Gud". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tvivlar inte på att Göran & Roswitha och de nya föreståndarna på Kåfalla eller Gertrud är hängivna och 

underbara människor. Jag tvivlar inte på att de verkligen vill hjälpa människor ut i frihet och att förmedla 

Evangelium... Jag tvivlar inte på att de verkligen älskar Herren och vill tjäna Honom! 

MEN jag är övertygad om att de har lurats tro utombibliska/obibliska läror (onda andars läror!) som har lett dem och 

andra vilse...  De har tyvärr inte prövat lärorna från Peter Horrobin (grundaren av Ellel Ministries) utifrån Bibeln, utan 

antagit dem eftersom det ”låter Bibliskt”, och då han faktiskt även lär ut en hel del Bibliska och sunda läror – men som 

är blandade med de obibliska – så blir det så mycket svårare att urskilja... 

Om man inte ser FEL i Ekumeniken med RKK – så kanske det finns andra saker man också är blind för!? 

Jag har själv trott på villoläror/lögner (framförallt från Trosrörelsen utan att direkt veta att det kom därifrån) och t.o.m. 

varit på Arken på helandedagar (INNAN jag visste bättre!)... och de kör samma race som Ellel Ministries med att ”driva 

ut och binda”... jag fick viss hjälp – men det var TROTS Arken och ENDAST TACK VARE GUDS NÅD! 

Jag omvände mig och avsade mig det som jag varit delaktig i (2008 då jag fick insikt om alla villoläror), jag behöll det 

som var Bibliskt och till hjälp – MEN aldrig att jag går dit igen eller tar till mig sådan undervisning NU när jag vet bättre!  

I nyhetsbrevet om Ellel Ministries = NAR - Del 3  >>  – på sid 19 och sidorna som följer skrev jag bl.a. om:   

         YouTube med Peter Horrobin om ”Sex och det Demoniska” som ska vara del i hans ”Befrielsetjänst”...  

           http://www.youtube.com/watch?v=6E_Hhmt-vlg  - Peter Horrobin - Sex & the Demonic 1 of 2 – YouTube 

Jag skrev ner lite av vad han undervisade om, men översatte inte p.g.a. tidsbrist... 

Peter Horrobin (grundaren av Ellel Ministries) laborerar också om att vi ska ”bekänna synd i generationsled”... 

 

Precis som på Arken, så erbjuder Ellel inte heller sina tjänster/befrielsetjänster utan betalning!! 

http://ellel.se/kurser/f%C3%B6rsamlingsbes%C3%B6k/index.html  -  Församlingsbesök 

Ellel Ministries besöker gärna din lokala församling. Syftet är att undervisa om upprättelse och lärjungaskap,  

och kanske vara med att utrusta församlingens själavårdare och förebedjare.  

 - - -  Vi har utarbetat två modeller: 1. En hel helg, fredag kväll till söndag – som vi kallar ”Församlingsbesök” 

  2. En dag, t ex en lördag – som vi kallar ”Jesus upprättar nu!”. 

- - -  Församlingsbesök upplägg     - Församlingen täcker Ellels resekostnader och betalar 10.000 kr för helgen 

                                  (6.000 om det är mindre än 25 deltagare). 

                                          - Församlingen bestämmer själv vad deltagarna skall betala för helgen. 

       Jesus upprättar nu!                   - Ellel Sverige ansvarar för undervisning och förbön. 

                                                 - Deltagarna betalar 150 kr, som täcker utgifter för fika, ev hyra av lokal och Ellels utgifter.  

    Om lunch ingår, måste priset justeras. 

VAD sa Jesus i samband med att ”bota sjuka och driva ut onda andar”...?  

 Matteus 10:8: Bota sjuka, gör spetälska rena, uppväck döda, driv ut onda andar.  

                         Fritt för intet har ni fått, fritt för intet ska ni ge. Svenska Reformationsbibeln (9 september 2016) 

                                  ... freely ye have received, freely give.   King James Version (KJV) 
 

DETTA BORDE GE ”VARNINGSSIGNALER” OCH VÄCKA DE FLESTA!!! 

http://ellel.se/sj%C3%A4lav%C3%A5rd/index.html  

Det är önskvärt att den som kommer för ett enskilt 

samtal som förberedelse har gått någon Ellelkurs 

innan samtalet, eller i alla fall har läst någon av 

våra böcker. 

Helanderetreater  

Helanderetreater - Information  Varje deltagare 

betalar 2000 kr för en veckoslutsretreat, vilket 

täcker alla måltider och våra hyreskostnader på 

Götabro – Ellel får inga inkomster från retreaterna. 

Ovan YouTube länk är trasig, men här kan man se/höra honom lära ut denna obibliska lära:  
https://www.youtube.com/watch?v=eYTGDTEZ0aI  - Peter Horrobin - Sex and the Demonic   

C:a 5:36 in i filmen "the power of succubus and incubuses ultimately simply are delegated power from satan... 

http://ellel.se/om%20ellel/ellel%20ministries%20historia.html
http://ellel.se/om%20ellel/faq.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-9_12.html
http://www.youtube.com/watch?v=6E_Hhmt-vlg
http://ellel.se/kurser/f%C3%B6rsamlingsbes%C3%B6k/index.html
http://ellel.se/sj%C3%A4lav%C3%A5rd/index.html
http://ellel.se/sj%C3%A4lav%C3%A5rd/helanderetreater/index.html
http://ellel.se/sj%C3%A4lav%C3%A5rd/helanderetreater/helanderetreater%20%C3%B6vrig%20information.html
https://www.youtube.com/watch?v=eYTGDTEZ0aI


Jag skrev bl.a på sidan 20: 

 Jag avskyr att behöva ta upp detta ovan – men om folk får lära sig att tro detta som Horrobin undervisar,  

              så kommer de att betala för den ena befrielsesessionen efter den andra...  

              Och det kommer alltid att finnas ännu en synd i generationsledet som behöver tas itu med... det tar aldrig slut   

 och ingen riktig befrielse sker! 

 Detta är samma undervisning som många i Trosrörelsen kör med – att skylla allt på demoner!  

 Att inte behöva vara ansvarig för sina egna handlingar och/eller sin egen lust och synd...  

      VAR i Nya testamentet kan vi läsa att vi ska bekänna synd i våra generationsled? Jag hittar det då inte! 
 

Gulmarkeringen ovan är vad jag anser en ”stor fara”... 

Vad jag INTE skrev i nyhetsbrevet… 

MEN som jag skrev i den engelska versionen The Marketplace Movement 7 Mountains / Ellel Ministries = NAR var: 
        SvEngelsk översättning nedan! 

(sid 16-17)     ONE MORE THING: I do not believe a born again believer can give “access” to spirit beings having sex with them   

                             while sleeping due to sin in generational lines! That is NOT Biblical! There is no Bible verse to back this up!  

                             The people claiming to have such “encounters” have probably been opened up to occult practices – knowingly 

                             or ignorant – or they have huge issues with lust… Or they have been given another/false gospel and are no believers, 

                             but have been taught and believe they are… They need the Gospel of Christ in order to be saved!  

                             I believe it’s a matter of taking your thoughts captive… denying yourself – crucify your flesh!  
                                                          2 Corinthians 10:5 (KJV)  
                                                          5 Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, 
                                                          and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ;  
                             It is a huge lack of such teachings today!  
                              
                             It was my FIRST time to ever hear the words succubus and incubus when listening to the YouTube above!!!  
                             I had to search and look up the spelling before I got it right…  
                             I have very rare times heard of people “while in prayer” behaving as if having sex with a being… but that has  
                             been their choice – not while helplessly sleeping! In those few cases of people I’ve heard of – they had opened  
                             up to occult teachings – heresies… and had been led astray by deceiving spirits…  

                             In the wikipedia links above http://en.wikipedia.org/wiki/Incubus, we learn that incubs is a demon in male form.  
                             Wikipedia also says “according to a number of mythological and legendary traditions”  
                             And in http://en.wikipedia.org/wiki/Succubus Succubus is a female demon  
                             Interesting right there!  
            WE KNOW THE ANGELS IN THE BIBLE ARE ALL MASCULINE! (That’s why Todd Bentley’s angel Emma got in trouble   
            by the Bible reading/believing community!)  
                             So the 3rd of the angels who were cast out of heaven with Lucifer MUST be masculine!!!  
                             THAT PETER HORROBIN DISREGARDS THE BIBLE IS TRAGIC, BUT THAT HE RATHER BELIEVE IN  
                             MYTHOLOGICAL AND LEGENDARY TRADITIONS IS EVEN MORE TRAGIC… MISLEADING MULTITUDES…  
 
                             I guess he is talking out of “experiences” by helping people having these issues…  
                             I am NOT saying it doesn’t happen… but IF they are born again believers; it is NOT due to their parents’ sin or  
                             any sin made by generational line…  
                             I, personally, really believe they are not born again – but needs the Gospel explained for them to repent and  
                             be born again! I could be wrong, but in that case I need Bible verses, in its context, to prove differently…  
                              
                             Yes, it is much easier to pay for a “deliverance session” and have someone pray and binding & cutting off  
                             curses due to generational lines, rather than facing your own part of the sin-issue and confessing it as sin and  
                             having to quit that which “empowers” the manifestations…  
                             It is the same old lie; to focus on self, instead of focusing on His work on the Cross!  
                              

                             The Bible has the answers – not mythological and legendary traditions!   SvEngelsk översättning 

 

 

 

 

 

EN SAK TILL: Jag tror inte att en på-nytt-född troende kan ge "tillträde" till andliga varelser som har sex med dem när de sover 
på grund av synd i generationsled! Det är INTE bibliskt! Det finns ingen bibelvers som backar upp detta! De människor som 
påstår sig ha sådana "möten" har förmodligen öppnat upp för ockulta metoder & övningar – medvetet eller omedvetet – eller 
så de har enorma problem med lust... Eller så har de fått ett annat/falskt evangelium och är inga troende, men har fått lära 
sig det och tror att de är det... De behöver Kristi Evangelium för att bli frälsta!  

 

Jag tror att det är en fråga om att ta sina tankar till fånga... förneka sig själv – korsfästa sitt kött! 
 2 Korintierbrevet 10:5 (Svenska Reformationsbibeln NT 9 september 2016) 
 5. och bryta ner alla tankebyggnader och all höghet, som reser sig mot Guds kunskap, och ta var 
 tanke till fånga under lydnaden mot Kristus, 
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http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/KJ_MarketplaceEnglish_sep12_NAR.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Incubus
http://en.wikipedia.org/wiki/Succubus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETTA OM ”INCUBS OCH SUCCUBS” ÄR OBIBLISK LÄRA – DET MÅSTE VÄL DU SOM BIBELLÄSARE HÅLLA MED OM!? 

Om inte detta är "onda andars läror" – vad är det då...!???! 

 Som jag hörde någon säga:  If it doesn't make sense – then it is nonsense! Don't listen to nonsense!! 

   Om det inte är logiskt/vettigt – då är det nonsens! Lyssna inte på nonsens!! 
 

DETTA OVAN HAR JAG INTE HÖRT ATT GERTRUD STORSJÖ HAR TAGIT AVSTÅND FÖR OCH VARNAT FÖR... 

HAR NÅGON? 

 

SÅ INDIREKT SÅ BEJAKAR GERTRUD STORSJÖ DESSA VILLOLÄROR OM ”INCUBUS OCH SUCCUBUA” NÄR HON 

REKOMMENDERAR ELLEL MINISTRIES... men kanske hon även själv tror på och lär ut detta...? 

 

Och visst behöver kristenheten mer undervisning om att förneka sig själv – korsfästa sig själv/sitt kött?! 

Jag slutade det engelska nyhetsbrevet med att bl.a. skriva: 

  Många vill nog hålla kvar i sina ”kära föreställningar” – oavsett hur fel de än är – men jag vädjar att ni tar till er det  

 ni läst och sök fakta själva – med Bibeln som rättesnöre!  

 Kom ihåg;  It is better to be disturbed by truth, than to be deceived by falsehood  

  Det är bättre att bli besvärad/störd av sanningen, än att bli bedragen av lögn  

 Må vi våga jämföra det vi lärt oss med VAD Bibeln verkligen lär!  

                Och om det inte ”håller måttet” – må vi våga underordna oss Guds Ord och välja att tro vad som står där och våga  

 rätta/ändra oss när vi inser att vi har blivit undervisade fel! Då blir vi själva helade och kan hjälpa andra ut i frihet!  

 Låt oss inte fastna i nostalgi över ”vem” som lärt oss det – vår lojalitet tillhör endast Gud och Hans Ord!  

                Låt oss också komma ihåg att ibland/ofta har lidandet ett syfte... 

Detta är också något som alltför sällan predikas om i många sammanhang... att lidandet har ett syfte... 

    Jesaja 48:10     Se, jag har luttrat dig, men silver har jag inte fått. Jag har prövat dig i lidandets ugn. (Svenska Folkbibeln) 

                Behold, I have refined thee, but not with silver; I have chosen thee in the furnace of affliction. (KJV) 

              Ungefär översättning:  Se, jag har luttrat dig, men inte med silver; Jag har utvalt dig i lidandets ugn. 
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Det är en enorm brist på sådana läror i dag! Det var första gången jag någonsin hörde orden succubus och incubus när jag 
lyssnade på ovan YouTube!  
Jag var tvungen att söka och leta upp stavningen innan jag fick det rätt...  
Jag har mycket sällan hört talas om människor som ”medan de ber" beter sig som om de har sex med en varelse... men det 
har varit deras val – inte när de hjälplöst sover! I de fåtal fall av människor som jag har hört talas om – så hade de öppnat 
upp för ockulta läror – irrläror... och hade letts vilse av bedrägliga andar... 
 

I wikipedia länkarna ovan http://en.wikipedia.org/wiki/Incubus, så lär vi oss att incubs är en demon i manlig form.  

Wikipedia säger också "enligt ett antal mytologiska och legendariska traditioner" https://sv.wikipedia.org/wiki/Incubus  

Och i http://en.wikipedia.org/wiki/Succubus Succubus är en kvinnlig demon  https://sv.wikipedia.org/wiki/Succuba  

Intressant!    (KJ = I de svenska länkarna står det ”ofta munkar”, ”helst nunnor” = är detta villoläror från RKK!??? 

VI VET ATT ÄNGLARNA I BIBELN ÄR ALLA MASKULINA! (Det var därför Todd Bentleys ängel Emma fick problem av den 

Bibelläsande/Bibeltroende församlingen!) 

Så en tredjedel av de änglar som kastades ut ur himlen med Lucifer MÅSTE vara maskulina!!! 

ATT PETER HORRIBIN IGNORERAR BIBELN ÄR TRAGISKT, MEN ATT HAN HELLRE TROR PÅ MYTOLOGISKA OCH 

LEGENDARISKA TRADITIONER ÄR ÄNNU MERA TRAGISKT... VILSELEDER MÄNGDER... 

Jag antar att han talar utifrån "upplevelser" av att ha hjälpt människor som har dessa problem... 

Jag säger INTE att det inte sker... men OM de är födda på nytt troende; så är det är inte på grund av deras föräldrars synd 

eller någon synd gjord i generationsled... 

Jag, personligen, tror verkligen inte att de är födda på nytt – utan behöver Evangelium förklarat för dem för att kunna ångra 

sig/omvända sig och bli födda på nytt! Jag kan ha fel, men i så fall behöver jag Bibelverser, i sitt sammanhang, för att 

motbevisa... 

Ja, det är mycket lättare att betala för en "befrielse session" och att ha någon som ber och binder & bryter förbannelser på 

grund av generationsled, snarare än att våga se sin egen del i syndproblemet och att bekänna det som synd och att behöva 

sluta med det som "bemyndigar” (tillåter) manifestationerna... 
 

 Det är samma gamla lögn; att fokusera på sig själv, istället för att fokusera på Hans verk på Korset!                            
 

Bibeln har svaren – inte mytologiska och legendariska traditioner! 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Incubus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Incubus
http://en.wikipedia.org/wiki/Succubus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Succuba


Det blir en helt annan mening och insikt om lidandet när man inser att Han har ”utvalt” och inte bara ”prövat”... 

Känns på något sätt så mycket tryggare! Eller hur!? 

 

Däremot hör man predikat inom Trosrörelsen och av många andra som påverkats av dem: 

God’s plan for you is bigger than what is momentarily hurting you. When we focus on our bitterness (anger, 

frustration, hurt), it blinds us to where God is at work in our lives, and we miss the blessings He has in store for  

the heart surrendered to following Him.  

The enemy wants to steal that joy and replace it with bitterness. 

          Guds plan för oss är större än vad som för tillfälligt sårar oss. När vi fokuserar på vår bitterhet (ilska,     

          frustration, smärta), så förblindar den oss för vad Gud verkar/gör i våra liv, och vi missar de välsignelser  

          Han har i beredskap för hjärtan som är överlåtna att följa Honom.  

          Fienden vill stjäla glädjen och ersätta den med bitterhet. 

och  Don't tell GOD how Big your storm is.  

 Tell the storm how Big your GOD is!  

  Berätta inte för GUD hur Stor din storm är.  

  Berätta för stormen hur Stor din GUD är!! 

Visst låter det bra och ”Bibliskt”... för visst är Guds plan för oss större än det som för tillfället sårar oss! 

MEN... när man tänker efter... så blir fortsättningen inte sund... 

Endast en person som verkligen gått igenom en svår prövning VET om... att för stunden/tillfället så kan det kännas hårt 

och ilska, frustration, smärta kan vara så påtagligt att det inte finns utrymme för något annat... man VET att man ska 

förlåta och man VET att Gud har kontroll och samverkar till det bästa – MEN känslorna talar ett annat språk!!! 

SJÄLVKLART får vi utgjuta vår bitterhet (ilska, frustration och smärta) inför Honom! 

SJÄLVKLART får vi tala om för Gud ”hur stor vår storm är”!!!  

Han vill att vi utgjuter vårt hjärta inför Honom och talar om exakt vad som berör oss – hur illa vi mår – Han VET redan – 

men Han vill att vi ska bekänna det inför Honom – vare sig det är vårt fel eller någon annan som orsakat det. 

Läs i Psaltaren hur David ”talade om för Gud”... om du skulle tvivla på att det är OK... 

Psaltaren 120: 

 Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. 

 Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor. 

 Vad skall han ge dig, ja, vad mer skall han ge dig, du falska tunga? 

 En krigares skarpa pilar och glödande ginstkol. 

 Ve mig som bor i Mesheks land och bland Kedars hyddor! 

 Länge har min själ bott bland dem som hatar friden. 

 Jag vill ha frid, men säger jag ett ord, är de redo till strid.      Svenska Folkbibeln 

Om vi väljer att förlåta (det innebär inte att det som förövaren gjorde blir rätt, men vi väljer att inte leva i bitterhet) 

och förtrösta på Gud – söka Honom och Hans vilja mitt i lidandet och prövningen så hjälper Han och bistår med krafter 

och visar Vägen! Det Gud verkar/gör i våra liv – de välsignelser Han har i beredskap för ett hjärta som är överlåtet till 

Honom kan inte omintetgöras så fort vi upplever stormar & känslor av besvikelse i livet!  

Endast om vi medvetet tillåter oförlåtelse i våra liv... och bitterhet får ”fäste”... då kan vi gå miste om Guds Bästa för 

oss... och visst kan fienden då stjäla glädjen ifrån oss...  

Men ibland kan bitterhet ”kännas av” trots att man valt att förlåta... smärta och sorg kan sitta i... man kan ibland få 

välja att ”lämna det till Gud” flera gånger om dagen... det är en tid av tider... det går så småningom över, trots att det 

inte känns så just då... SKULLE GUD LÅTA OSS MISSA HANS VÄLSIGNELSER MEDAN VI ÄR I STORMEN – MITT I 

LIDANDETS UGN – DÄR HAN SJÄLV HAR ”UTVALT OSS”??? NEJ OCH ÅTER NEJ! 

Gud ÄR så mycket större – Han ÄR vår Välsignelse och Han ÄR med oss mitt i stormen – mitt i ugnen! 

Skulle vi förneka hur det känns inom oss och låtsas som om allt var ”OK” – När Gud redan VET?!  Nej!!! 

När vi kommer till honom med våra svårigheter och känslor och ärligt söker Hans hjälp att kunna förlåta – att kunna gå 

vidare – så kan vi ofta känna Hans Frid djupt inom, trots att stormen pågår och alla känslor kvarstår i ett virrvarr! 

Så småningom tar Han oss till lugnt vatten och vi får ro för själen... och upplever helt plötsligt att alla känslor har 

underordnat sig Korset och vi är ”befriade” – Gud har satt oss fria! All Ära till vår Gud och Frälsare! 



Den Sonen gör fri – är verkligen fri!  

Oftast – långt senare – kan vi se ”meningen” med lidandet! 

Tänkvärt vad Curt Westman sa i en predikan om Uppenbarelseboken – Avsnitt Upp. 2:8-11: 
 Det är inte alltid vi ska be för en lättare börda... ibland be om en starkare rygg! 
 
 

Ja... ibland måste vi bara underordna oss och ”härda ut” och vänta på Herren! 
 

Psaltaren  40: 1-5   
 1 För sångmästaren, en psalm av han böjde sig till mig och hörde mitt rop. David. 
 2 Jag väntade ivrigt på Herren, och 
 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. 
 Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. 
 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. 
 Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på Herren.  
 5 Salig är den man som sätter sin förtröstan till Herren 
 och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar.  (Svenska Folkbibeln) 
 
 1 I waited patiently for the Lord; and he inclined unto me, and heard my cry. 
 2 He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay,  
 and set my feet upon a rock, and established my goings. 
 3 And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God:  
 many shall see it, and fear, and shall trust in the Lord. 
 4 Blessed is that man that maketh the Lord his trust,  
 and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies.  (King James Version) 
 

Jakobs brev 4:7-10: 
 7. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly bort från er.  
 8. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och gör era hjärtan rena, ni tvehågsna*. 
 9. Känn ert elände och sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg, och er glädje i bedrövelse. 

 10. Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er.  (Reformationsbibeln – SRB NT september 2016) 
                                                                                                              *Dubbelsjälad, dvs en man vars själ dras åt två håll. 

 7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. 

 8 Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners;  and purify your hearts, ye double minded. 

 9 Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. 

 10 Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.  (King James Version) 
 

Jesaja 30:18  
 18 

And therefore will the LORD wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted,  

 that he may have mercy upon you: for the LORD is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.  (King James Version) 

 

 18 Därför väntar Herren på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. 

 Ty Herren är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom.   (Svenska Folkbibeln) 
 

Nahum 1:3   

 Herren är sen till vrede men stor i kraft, han låter ingen gå ostraffad. 

 Herren har sin väg i storm och oväder, och molnen är dammet under hans fötter.  (Svenska Folkbibeln)  

 The Lord is slow to anger, and great in power, and will not at all acquit the wicked:  

 the Lord hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet.  (King James Version) 
 

Enligt ovan Bibelverser så ska vi förtrösta och vänta på Herren, underordna och ödmjuka oss inför Honom... 

Vad för slags ”storm och oväder” vi än går igenom – Herren har Sin Väg! 

Låt oss lita på Honom och se hur Han strider för oss – hur Han leder oss på rätta Vägar för Sitt Namns skull! 

Det är en stor skillnad på dessa "förmaningar" än att i egen kraft "binda och bryta demonisk aktivitet"...!!! 
 

Romarbrevet 8:35-37    
 35 

Who shall separate us from the love of Christ?  

 shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? 
 36 

As it is written, For thy sake we are killed all the day long; we are accounted as sheep for the slaughter. 
 37 

Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.   (King James Version)  

 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?  

 Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?   

http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf


 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.[a] 

 37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. (Svenska Folkbibeln) 

Hösten 2014 när jag körde bil i USA och lyssnade på en ”kristen” radiokanal... så hörde jag den här sången... 

Jag känner inte till sångerskan – har ej hört henne tidigare som jag vet om (inte heller efteråt) – men budskapet som 

här förmedlas är så bra – tycker jag!      

 https://www.youtube.com/watch?v=JKPeoPiK9XE - Laura Story - "Blessings"       "välsignelser" 

     Ursäkta ”SvEngelsk” översättning!!! 
 We pray for blessings, we pray for peace  Vi ber om välsignelser, ber vi om frid/fred 

 Comfort for family, protection while we sleep            Tröst/komfort för familjen, skydd medan vi sover 

 We pray for healing, for prosperity   Vi ber om helande, om välstånd 

 We pray for Your mighty hand to ease our suffering  Vi ber om Din mäktiga hand att lindra vårt lidande 

 And all the while, You hear each spoken need  Och hela tiden, så hör Du varje uttalat behov 

 Yet love us way too much to give us lesser things  Ändå älskar oss för mycket för att ge oss mindre saker 

 

 Cause what if Your blessings come through raindrops  För tänk om Dina välsignelser kommer genom regndroppar

 What if Your healing comes through tears  Tänk om  Ditt helande kommer genom tårar 

 What if a thousand sleepless nights are what it takes to know You're near  

                       Tänk om tusen sömnlösa nätter är vad som krävs för att veta att Du är nära 

 What if trials of this life are Your mercies in disguise? Tänk om livets prövningar är Din nåd/barmhärtighet i förklädnad? 

 We pray for wisdom, Your voice to hear  Vi ber om vishet, att höra Din röst 

 And we cry in anger when we cannot feel you near  Och vi gråter av ilska när vi inte kan känna dig nära 

 We doubt Your goodness, we doubt Your love  Vi tvivlar på Din godhet, vi tvivlar på Din kärlek 

 As if each promise from Your Word is not enough  Som om varje löfte från Ditt Ord inte är tillräckligt 

 And all the while, You hear each desperate plea  Och hela tiden, så hör Du varje desperat vädjan 

 And long that we'd have faith to believe  Och vår längtan att vi skulle ha tro att tro 

 Cause what if Your blessings come through raindrops   För tänk om Dina välsignelser kommer genom regndroppar

 What if Your healing comes through tears  Tänk om  Ditt helande kommer genom tårar 

 What if a thousand sleepless nights are what it takes to know You're near  

                          Tänk om tusen sömnlösa nätter är vad som krävs för att veta att Du är nära 

 What if trials of this life are Your mercies in disguise?  Tänk om livets prövningar är Din når/barmhärtighet i förklädnad? 

 When friends betray us   När vänner sviker oss 

 When darkness seems to win, we know  När mörkret tycks vinna, så vet vi 

 That pain reminds this heart,   Att smärtan påminner detta hjärta, 

 That this is not, this is not our home.....  Att detta är inte, detta är inte vårt hem..... 

 It's not our home    Det är inte vårt hem 

 Cause what if Your blessings come through raindrops   För tänk om Dina välsignelser kommer genom regndroppar

 What if Your healing comes through tears  Tänk om  Ditt helande kommer genom tårar 

 What if a thousand sleepless nights are what it takes to know You're near  

                          Tänk om tusen sömnlösa nätter är vad som krävs för att veta att Du är nära 

 What if trials of this life are Your mercies in disguise?  Tänk om livets prövningar är Din når/barmhärtighet i förklädnad? 

 What if my greatest disappointments,  Tänk om mina största besvikelser, 

 Or the aching of this life,   Eller smärtan i detta liv, 

 Is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy.                 Är avslöjandet av en större törst som denna värld inte kan 

     tillfredställa. 

 What if trials of this life,   Tänk om livets prövningar, 

 The rain, the storms, the hardest nights  Regnet, stormarna, de svåraste nätterna 

 Are Your mercies in disguise?   Är Din nåd/barmhärtighet i förklädnad? 

VISST VAR DEN BRA!?! 

VI FÖRSTÅR INTE ALLT SOM HÄNDER... LIVET ÄR INTE LÄTT – MEN VI VET ATT GUD OCH HANS VÄG ÄR RÄTT! 

OCH VI KAN ALLTID RÄKNA MED HANS NÅD & BARMHÄRTIGHET – HALLELUJA! 

Som sagt; vet ej vem sångaren är och tar inte tid att googla och ta reda på det – promotar ej henne – bara denna text! 
 Men du som kan engelska kan här höra när Laura berättar om historien bakom sången: 

           https://www.youtube.com/watch?v=gjB2skJi2co  - Laura Story "Blessings" Story Behind The Song   

  https://www.youtube.com/watch?v=A8IucIcoX6g - Mighty To Save - Laura & Martin's Story 

https://www.youtube.com/watch?v=JKPeoPiK9XE
https://www.youtube.com/watch?v=gjB2skJi2co
https://www.youtube.com/watch?v=A8IucIcoX6g


Och den här sången ger oss en påminnelse om att detta livet inte är vårt eget... vi är köpta och tillhör Honom! 

 https://www.youtube.com/watch?v=8oXhYbWJryI - When Love Was Slain   När Kärleken Blev Dödad 

Översätter inte… men den är fin att lyssna till – text och musik!  

Fick länken av en syster i Herren vilket var en välsignelse för mig... känner inte heller till vem denna sångerska är... 

 

Och detta Bibelord är värt att uppmärksammas: 

 Ordspråksboken 12:25: 

 Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad. King James Version (KJV) 

 Anxiety in the heart of man causes depression, But a good word makes it glad. New King James Version (NKJV) 

 Bekymmer tynger en mans hjärta, ett vänligt ord ger det glädje. Svenska Folkbibeln (SFB)  

 Sorg i en mans hjärta trycker det ned, men ett vänligt ord skaffar det glädje. Svenska 1917 (SV1917) 

Låter som depression = ”Heaviness in the heart” & ”anxiety in the heart” = ”tyngd i hjärtat” & ”ångest/oro i hjärtat”... 

Hm... Vilket ord är ”gott” och ”bra”? 

Jo Guds Ord... så att mata sig med Guds Ord måste vara det bästa serumet/motmedlet mot depression! 

Läs Bibeln – fyll dig med Guds Ord – låt det förnya ditt sinne! 

Romarbrevet 5:1-5   

 1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: 
 2 

By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. 
 3 

And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; 
 4 

And patience, experience; and experience, hope: 
 5 

And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost  which is given unto us. 

       King James Version (KJV)  

 1. Då vi nu har blivit rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.  

 2. Genom honom har vi också fått tillträde genom tron till denna nåd som vi står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. 

 3. Och inte bara det, utan vi gläder oss också i lidandet, eftersom vi vet att lidandet åstadkommer tålamod,  

 4. och tålamod ett prövat sinne och det prövade sinnet hopp.  

 5. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som är given åt oss.  

                                               Reformationbibeln - NT, 2:a upplagan 9 okt, 2014 

 5 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.   

 2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.    

 3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod,   

 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp.   

 5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande,  

 som han har gett oss.    Svenska Folkbibeln  

2 Korintierbrevet 4:7-10, 16-18 

 7. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den överväldigande kraften skall vara från Gud och inte från oss. 

 8. Vi är trängda på alla sidor men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 

 9. förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte förlorade.  

 10. Vi bär alltid Herren Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår kropp. 

 - - - 

 16. Därför tröttnar vi inte. Även om vår yttre människa förgås, så förnyas den inre dag för dag. 

 17. Ty vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss en evig härlighet, som uppväger den i rikaste mått.  

 18. Vi ser inte efter det som syns, utan efter det som inte syns. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. 

              Reformationbibeln – NT, 2:a upplagan 1 nov, 2014 

Dessa Bibelord ger väl ”vård för själen” så det räcker långt!! 

Tänk att vi kan ”veta”...  Vilken NÅD att Gud lät detta skrivas ned för oss att läsa! 

Jag hoppas ni såg att i Folkbibeln så finns inte ”genom tron” med...  

Det är ju p.g.a. att de använde och översatte från felaktigt manuskript där detta viktiga tagits bort... tyvärr! 
   

 

  Ännu en gång rekommenderar jag varmt denna DVD som berättar om just de olika manuskripten:  

              http://www.bibel.se/om-oss/nyheter/information-om-bibeln-och-dess-grundtext_1201  

Denna DVD finns nu gillgänglig på nätet i 5 delar:
 https://www.youtube.com/watch?v=wjJ1fK6101g&list=PLzCVFAyP3mO55EBZjAQNYNeBmYeM_84HO - Bibeln En felaktig grundtext 

= ETT MÅSTE ATT SE!!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8oXhYbWJryI
http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_-2121048220.pdf
http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf
http://www.bibel.se/om-oss/nyheter/information-om-bibeln-och-dess-grundtext_1201
https://www.youtube.com/watch?v=wjJ1fK6101g&list=PLzCVFAyP3mO55EBZjAQNYNeBmYeM_84HO


Och denna artikel – tyvärr på engelska! – från Lighthouse Trails är läsvärd: 

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=9368 - Setting Aside the Power of the Gospel for a Powerless Substitute 

 We are living in a time of mass deception and delusion. If you were to fall off a cliff and only had a rope to hold you,  

 would you not hold onto that rope more tightly? That is what we must do with the Gospel. Jesus’ death on the Cross 

 purchased our salvation; we have also been bought by His blood, sealed in a new covenant, and His indwelling  

 presence empowers us to live the Christian life. There is no other power to save!  

  Lägger Undan Kraften i Evangeliet för en Kraftlös Ersättning 

  Vi lever i en tid av massbedrägeri och självbedrägeri. Om du skulle falla av en klippa och bara hade ett 

  rep som höll dig, skulle du inte hålla fast i det repet hårdare? Det är vad vi måste göra med Evangeliet. 

  Jesu död på Korset köpte vår frälsning; vi har också blivit köpta av Hans blod, förseglade i ett nytt förbund, 

  och Hans inneboende närvaro gör det möjligt för oss att leva det kristna livet.  

  Det finns ingen annan kraft som frälser! 

 

Elvors undervisning:     

http://elvorochjanne.se/old-web/Mp3_Parousia_mission/EO_Gilgal-Frihetens%20plats.mp3  - Gilgal, frihetens plats 

 “Synd skall bekännas och sår skall läkas” 

 
 

En härlig uppmuntran:  

 En hälsning till de vilsna fåren - https://www.youtube.com/watch?v=0J3hgoJ8udM  
 

 

Tyvärr minns jag inte vart... men någonstans läste eller hörde jag detta... tycker det stämmer bra ;-D) 

 He doesn't always answer all the "why?"  Han svarar inte alltid på alla "varför?"  

 But He does answer the "what" to do...   Men Han svarar på "vad" man ska göra ... 

 

I Bibeln finns de flesta svaren – låt oss alltid börja där för att söka Herrens rådslag! 
 

Jag skriver ”de flesta” då det inte står om du ska köpa en Volvo eller en Honda... eller vilket jobb du ska söka... 

Men HUR ska vi kunna be att Herren ska leda oss i bilköp och arbetsval OM vi INTE lyssnar och lyder det Han faktiskt 

redan HAR instruerat om i Bibeln!?! 

 
Psaltaren 119:73-77 

 73 Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments. 

 74 They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word. 

 75 I know, O Lord, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me. 

 76 Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant. 

 77 Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law is my delight. 

      King James Version 

 73 Dina händer har gjort mig och format mig, ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud. 

 74 De som fruktar dig skall se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord. 

 75 Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdiga och att du tillrättavisat mig i trofasthet. 

 76 Låt din nåd vara min tröst, så som du har lovat din tjänare. 

 77 Låt din barmhärtighet komma över mig så att jag får leva, ty din undervisning är min glädje.  

      Svenska Folkbibeln  

Gud ÄR på Tronen även när vi har det jobbigt! 

Han verkar i oss och för oss även om vi inte ser eller märker det... 

Och Han ÄR God oavsett våra omständigheter! 

Detta är fakta att hålla fast vid och tro på! 

Jag upprepar det Curt Westman sa i en predikan om Uppenbarelseboken – Avsnitt Upp. 2:8-11: 

 Det är inte alltid vi ska be för en lättare börda... ibland be om en starkare rygg! 
 

Kan förstås ännu bättre med hjälp av denna bildserie... som jag fick av en väninna från USA 2015... 

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=9368
http://elvorochjanne.se/old-web/Mp3_Parousia_mission/EO_Gilgal-Frihetens%20plats.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=0J3hgoJ8udM


       

       

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOW!!   

 

We complain about the 

cross we bear but don't 

realize it is preparing us  

for the dip in the road that 

God can see and we can't.  

 

Whatever your cross, 

whatever your  pain,  

there will always be 

sunshine, after  the rain....  

 

Perhaps you may stumble, 

 perhaps even fall;  

But God's always ready,  

to  answer your call.....  

 

He knows every heartache, 

sees every tear,  

a word from His lips, can 

calm every fear...  

 

Your sorrows  may linger, 

throughout the night,  

But  suddenly vanish, 

dawn's early  light...  

 

The Savoir is waiting, 

somewhere  above,  

to give you His grace, and 

send you  His love....  

 

God  promises a safe 

landing, not a calm 

passage.  

 

...and you question God -

'why me?'… 

 

Always look at the bigger 

picture......  

A day without the Lord -  

Is a day wasted. 

 

 

WOW!! 
 

Vi klagar över korset vi bär 

men inser inte att det förbereder oss 

för gropen i vägen som Gud kan se och som vi inte kan. 
 

Oavsett ditt kors, oavsett din smärta, 

så kommer det alltid att finnas solsken, efter regnet.... 
 

Kanske du snubblar, kanske till och med faller, 

Men Gud är alltid redo att svara på ditt rop..... 
 

Han vet varje hjärtesorg, ser varje tår,  

ett ord från hans läppar, kan lugna all rädsla... 
 

 

 

 

Dina sorger kan dröja sig kvar, under hela natten, 

Men plötsligt försvinna, gryningens tidiga ljus... 
 

Frälsaren väntar, någonstans ovan, 

för att ge dig Hans nåd, och skicka dig Hans kärlek.... 
 

Gud lovar en säker landning, inte en lugn passage. 
 

... Och du frågar Gud - 'varför mig? "... 
 

Titta alltid på den större bilden...... 

En dag utan Herren - är en dag bortslösad. 

                  SvEngelsk översättning!  

 

       



 Gud välsigne Stig Andreasson och Sven Reichmann! 

 

Jag skrev detta i mitt första Ellel-nyhetsbrev:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

På tal om ”Andlig Krigföring” och ”Andlig Själavård”... 

I början av mitt första nyhetsbrev om ”7 Bergen” så rekommenderade jag Stig Andreassons bok ”Maktkamp”...  

Föga anade jag vad jag skulle upptäcka några månader senare... när jag ”ramlade på” Ellel... 

Stig nämner visserligen inte några namn eller organisationer, men det tar inget geni att lista ut att Ellel är en av de 

organisationer som sysslar med just det som Stig varnar för... likaså Arken... 

 

”Maktkamp” av Stig Andreasson kan köpas via Maranataförsamlingen – se denna länk   
 http://www.maranata.se/page.php?p=bmc.html  länk trasig = http://shop.maranata.se/index.php  - - -  http://shop.maranata.se/index.php?id_product=21&controller=product  

I boken ger han bl.a. en hälsosam och Biblisk hållning till själavård... Här är ett ”smakprov” från sidan 158:  
 En del s.k. "andlig krigföring" i vår tid består faktiskt i att försöka driva ut demoner ur domäner, dit de aldrig haft tillträde.   

 Fienden har ingenting emot denna form av skenkrig. Det hela gagnar snarare hans syften. Samtidigt som det givetvis   

 tillfredsställer den typ av "själavårdare", som älskar att vara omgivna av människor, som lever i full beroendeställning till   

 dem och deras förmåga att befria dem från allt som plågar dem. Så hamnar man i en osund "låtsas-karismatisk".  

 - - - 

 Och det är sant att en själavårdare och lärare kan göra mycken skada i själarnas värld utan att vara direkt illasinnad. Har   

 han en felaktig grundsyn i väsentliga frågor och saknar han ödmjukhetens tjänardräkt kan han skövla Guds vingård. Medan   

 skadegörelsen pågår som värst tror han sig göra en strålande insats i Guds rike. För han är givetvis blind för sin egen villfarelse... 

DETTA TYCKS, I ALLA FALL I MINA ÖGON, BESKRIVA ELLEL MINISTRIES SJÄLVAVÅRD! 

OCH NATURLIGTVIS MÅNGA ANDRA ”SJÄLAVÅRDSKONCEPT” I DAG... ARKEN FÖR ATT NÄMNA NÅGON... 

DET ÄR DET JAG VILL VARNA FÖR – DET FELAKTIGA SJÄLAVÅRDSKONCEPTET! 

 

Läs Stigs bok och med hjälp av Bibeln ta reda på hur det ligger till! 

Det finns en hel del att ta del av och kanske få oss att ”tänka om” och inse att vi blivit vilseförda att tro på obibliska 

läror... 

 

Vad själavårdsundervisning går ut på kan vi också lära oss av Sven Reichman: 
 

 http://elvorochjanne.se/sven-reichmann-sjalavardsserien-mm/  - Själavårdsundervisning i 31 avsnitt 

Undervisning jag varmt rekommenderar alla att ta del av!  

Det här kallar jag för sund och Biblisk själavård!!! Jag har själv lyssnat till detta flera gånger om... 

Lyssna även till Sven Reichmann Serie: "Kött och Ande" – som också kommer in på själavård... finns på samma länk! 
                                                                                                                                                                          (man får skrolla ner lite...) 

 

Slut citat  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Vill även länka till denna videoserie ”Psykologi inom kyrkan” med bl.a. apologeten Dave Hunt! 

Som jag ”råkade” hitta här:  http://rilnews.org/article/video-psykologi-inom-kyrkan - Psykologi inom kyrkan 
Känner ej till om RIL NEWS – men de vill uppmuntra bibeltrogen apostolisk kristendom - http://rilnews.org/article/om-oss  

Observera att videon inte berör alla delar av psykologin, den riktar sig främst mot psykoterapin, eller psykologisk rådgivning.  

 
Har psykologi och psykoterapi blivit en modern blandreligion? Allt fler kritiska röster hörs bland psykologer och psykiatrer mot vår tids 
uppfattningar om vad som är kliniskt sjukt och vad som är varje mogen människas moraliska ansvar och personliga karaktär.  
Grundarna av den moderna psykologin var ateister. De hatade kristendomen. Videon nedan, med svensk textning av RIL News berättar 
mer utförligt om bakgrunden till en märklig sjukdomskultur som snabbt har vuxit till sig de senaste decennierna. 
 
Vet man eller gissar man? 
Vad inom modern psykologi är baserat på vetenskap och vad är fantasi, gissningar, åsikter eller ren ockultism? En stark drivkraft hos 
Sigmund Freud var att underminera den kristna tron.  Carl Jung, en av Freuds lärjungar, sysslade med mörka andemakter och ockulta 
seanser, och så vidare.  
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http://www.maranata.se/page.php?p=bmc.html
http://shop.maranata.se/index.php
http://shop.maranata.se/index.php?id_product=21&controller=product
http://elvorochjanne.se/sven-reichmann-sjalavardsserien-mm/
http://rilnews.org/article/video-psykologi-inom-kyrkan
http://rilnews.org/article/om-oss


Kopierat från den svenska översättningen då filmen fanns tillgänglig 

I videon som producerats av de välkända apologeterna Dave Hunt (flyttade hem till Herren 2013) och T.A. McMahon, citeras flera 
välkända forskare och professorer inom modern psykiatri, bla Dr Thomas Szasz, professor vid New Yorks Universitet (emeritus), Dr Josef 
Durlak, professor, Clinical Psychology, Loyola University Chicago, Dr Hans Strupp, Vanderbilt University. Vidare ger Dr Martin och Deidre 
Bodgan, konservativa evangelikala psykologer sin syn på situationen bland kristna.  
 

Del 1 - http://rilnews.org/article/video-psykologi-inom-kyrkan      Svensk översättning 
Del 2 - http://rilnews.org/article/video-psykologi-inom-kyrkan-0  
Del 3 - http://rilnews.org/node/472 

Del 4 - http://rilnews.org/node/473  - Utdrag från del 4 vad de säger om ”kristen psykologi” 
Del 5 - http://rilnews.org/node/474 
Del 6 - http://rilnews.org/node/475 

 Då jag jobbat med detta nyhetsbrev över 2 år... så har filmerna med svensk översättning, tyvärr, tagits bort från ovan länkar.  
 Jag kontaktade Ril News och undrade varför, men har ej fått något svar... hemsidan tycks inte ha uppdaterats på ett tag... kanske nerlagd!? 

 
 MEN för dig som kan engelska så finns de tillgängliga här: 
 
 Psychology and the Church  
 (Pt. 1/6) https://www.youtube.com/watch?v=K79ZhPUHFvQ  
 (Pt. 2/6) https://www.youtube.com/watch?v=B0lGqmQiPac  
 (Pt. 3/6) https://www.youtube.com/watch?v=flodr6c2Dls  
 (Pt. 4/6) https://www.youtube.com/watch?v=cTqTNKEJnTk  - Utdrag från del 4 vad de säger om ”kristen psykologi” 
 (Pt. 5/6) https://www.youtube.com/watch?v=oAH7bjJPXWo  
 (Pt. 6/6) https://www.youtube.com/watch?v=btB4L6D4Dd0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
            ORD VÄRDA ATT TAS PÅ ALLVAR! 

På samma hemsida finns även denna artikel – värd att läsa i sin helhet! 
 http://rilnews.org/article/bibelns-l%C3%A4ra-om-psyke-och-psykologi  - Bibelns lära om psyke och psykologi 
 Bibeln har någonting viktigt att säga om psykologi och människans psyke, och även om Guds eget psyke. 
 - - - 
 De återgivna verserna är en del av Bibelns viktigaste lärosatser, vilka alltså handlar mycket om vårt psyke och det som 
 många idag tror att kan behandlas endast med sekulär (världslig) psykologi. Men Bibeln har alltså mycket att säga om  
 hur Gud vill läka psykets (själens) skador. Detta beror på att Herren Jesus själv är "psykets läkare", vilket betyder 
 exakt samma sak som "själens läkare".   
 Bibelns viktigaste budskap till människan handlar nästan enbart om hennes psyke. 

Och det är intressant, en psykiater har granskat detta och vad han säger är, att personen måste ha samma världsbild 
som den som kommer till honom. 
Och, när vi har med världsbild att göra, varför skickar vi iväg folk från kyrkan, vi som har en Biblisk världsbild, till 
världen. De har inte en Biblisk världsbild. 
- - - 
Hur är det med "Kristen psykologi"? 
Vore inte det fördelaktigt för den rådgivande processen att lägga till en Biblisk världsbild? 
Baserat på utgångspunkten att all sanning är Guds sanning har många psykoterapeuter, som uppger sig vara kristna, 
försökt blanda psykologiska koncept med kristen tro, övertygade om att de har det bästa ur både den timliga och 
den andliga världen. 
- - - 
Och om sanningens Ande leder in i Hela sanningen, och världen kan inte ta emot den, eftersom den inte ens vet vad 
denna sanning är. Detta är Guds sanning. Jesus sade: "Ditt ord är sanning", jag ÄR sanningen". 
Vi pratar inte om något som Freud, Jung eller Rogers eller Konfucius eller någon annan kunde komma med. 
Vi pratar om något som endast kommer från Gud, det förstås av Guds Helige Ande som bor i den troende. 
Och det är från hans Ord. Och detta är vad vi behöver. 
 
Kristen psykoterapi, om du har att göra med en professionell som är kristen, är verkligen en motsägelse, eftersom 
det som händer här är att du har en kristen, om han verkligen är troende, han har fostrats i tron, som en omvänd 
individ, Bibeln är Sanningen, och han håller på med psykologi, vilket inte är sanningen, det är bara gissningar och 
åsikter. Man kan inte sätta ihop kristen och psykologi eller kristen och psykoterapeut, det är två termer som inte 
bör sättas ihop. 
- - - 
Låt mig säga så här: Psykologi, mänsklig visdom, denna världens visdom, har ingenting att erbjuda, om de inte 
hittat det i Bibeln. Det finns vissa saker som har halkat in i psykologin från samvetet som Gud gav oss. 
Men varför hämta det från dem? 
Varför skall jag frukta hån och spe från alla humanistiska teorier som inte fungerar. 
Jag kanske finner en sylta av verklig sanning som ursprungligen kom från Bibeln, men varför inte hämta det direkt 
från Bibeln? 

 

Psykoterapi lyckas att hjälpa ibland,  

men Jesus lyckas alltid!  

Han ger en invärtes Frid i själen 

som inget ”lyckopiller” någonsin kan ge! 

http://rilnews.org/article/video-psykologi-inom-kyrkan
http://rilnews.org/article/video-psykologi-inom-kyrkan-0
http://rilnews.org/node/472
http://rilnews.org/node/473
http://rilnews.org/node/474
http://rilnews.org/node/475
https://www.youtube.com/watch?v=K79ZhPUHFvQ
https://www.youtube.com/watch?v=B0lGqmQiPac
https://www.youtube.com/watch?v=flodr6c2Dls
https://www.youtube.com/watch?v=cTqTNKEJnTk
https://www.youtube.com/watch?v=oAH7bjJPXWo
https://www.youtube.com/watch?v=btB4L6D4Dd0
http://rilnews.org/article/bibelns-l%C3%A4ra-om-psyke-och-psykologi


Dave Hunt, som avled 2013, var en Bibeltrogen apologet och gjorde många filmer som är värda att se...  
Här finns ytterligare undervisning av honom om just psykologi... dåligt ljud... men ack så värdefull undervisning! 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=1EZZzorX2Sc - Myth of Christian Psychology Part 1. Dave Hunt – YouTube 
   
   

 Intressant!  43:30 min in i filmen  ... depict themselves... "Change Agents" – they are going to change the thinking of society... 

      … skildrar sig själva ... "Förändrings Agenter" – de kommer att förändra tänkandet i samhället ... 
  

 VART mer har vi hört det!?  Jo, hos NARianerna som vill förändra samhället med 7 Bergen Strategierna…!! 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=nA0m4t2SB3I - Myth of Christian Psychology Part 2. Dave Hunt  
 
 Även tillgängligt här – men tror inte det är mycket bättre ljud…      
                 http://www.sermonaudio.com/saplayer/playpopup.asp?SID=12220513934     -  Myth of 'Christian' psychology 1 
                 http://www.sermonaudio.com/saplayer/playpopup.asp?SID=123005125832   -  Myth of 'Christian' psychology 2 

Och boken ”Kulturen utan Gud” av Sven Reichmann förklarar oerhört bra hur det har kunnat bli så som det har blivit  

i vårt samhälle... något som är oerhört viktigt att känna till för egen del, men också för att kunna hjälpa 

andra människor!  

http://www.bokus.com/bok/9789173364584/kulturen-utan-gud/  
 Hur har vårt samhälle kommit att bli alltmer sekulariserat? Vilken betydelse har inflytelserika filosofer haft   

 för avkristningen? Varför har den evangeliska tron så svårt att göra sig gällande när nyandligheten och det 

 religiösa sökandet sprider sig? Detta är några angelägna frågor som författaren tar upp. En viktig bok för alla  

 som vill få en större förståelse för det som händer i samhället idag. På vad sätt har vi alla påverkats. 

                 TYVÄRR SLUTSÅLD, MEN KAN EVENTUELLT HITTAS BEGAGNAD PÅ NÄTET - http://www.bokborsen.se/ - http://eldsflammn.se/  

Sven Reichmann går även in i ovan bok och förklarar om ”dialektik” – som jag nämnde om på sidan 8 i nyhetsbrevet:  

Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: Bönerörelser NAR Del 4 >>            

 

Och på Temadagen i januari 2015 – under del 2 i sin undervisning så sa Sven Reichmann: 

 ”En väckelse som göder den psykiatriska vården är ingen väckelse!”  

VISST ÄR DET TÄNKVÄRT! 

Speciellt efter att ha sett ovan filmer om psykologi i ”Bibelns ljus”... 

 

Roger Oaklands benämnig på dagens urvattnade evangelium – passar riktigt väl in här: 

 What would Paul and Jude write to the church if they were here today? Would their message have changed  

 in any way? Based on current trends that dilute the simple gospel of Jesus and make it into a  

 “social-humanistic-psychological-what’s-in-it-for-me” gospel that rejects the imminent return of our Lord…  

 I don’t think so.  

  Vad skulle Paulus och Judas skriva till kyrkan om de var här idag? Skulle deras budskap ha 

  förändrats på något sätt? Baserat på nuvarande trender som späder ut det enkla evangeliet om 

  Jesus och gör den till ett "social-humanistiskt-psykologiskt-vad-får-jag-ut-av-det" evangelium 

  som förkastar den förestående återkomsten av vår Herre... Jag tror inte det.  

Vad får jag ut av det? Vad betyder det för mig? Vilka är fördelarna med (något) till mig personligen? 

”Jag” och ”mig”... = självfokuserad... 

Charles Finney gav en bra definition på sann väckelse: 
 Revival is a renewed conviction of sin and repentance,  
 followed by an intense desire to live in obedience to God.   
 It is giving up one's will to God in deep humility. 
  Väckelse är en förnyad övertygelse om synd och omvändelse,  
  följt av en intensiv önskan att leva i lydnad till Gud.  
  Det är att ge upp sin vilja till Gud i djup ödmjukhet. 
 

Skulle vilja påstå att det (=ge upp sin vilja) är ”antidoten” till ovan ”självfokuserade evangelium”! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1EZZzorX2Sc
https://www.youtube.com/watch?v=nA0m4t2SB3I
http://www.sermonaudio.com/saplayer/playpopup.asp?SID=12220513934
http://www.sermonaudio.com/saplayer/playpopup.asp?SID=123005125832
http://www.bokus.com/bok/9789173364584/kulturen-utan-gud/
http://www.bokborsen.se/
http://eldsflammn.se/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_15-12_12.html


Med tanke på Kundalini...     

http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2013/newsletters20130204.htm   (man får skrolla ner en bit) 
Understanding Shamanism 
In biblical terms, shamanism is the use of supposed spirit guides to attain spiritual power, knowledge, and healing, but the cost is ghastly, and the “dangers of 
shamanistic initiation”3 are many. Some of these dangers and symptoms would be identical to what happens in Kundalini, which is a dangerous and powerful 
energy coming from deep meditation. This list shows what can happen when demonic realms are accessed through deep meditation practices in Native Spirituality, 
shamanism, and the New Age movement. Shockingly, Christians are now practicing this occultic meditation through the contemplative prayer movement: 
 Burning hot or ice cold streams moving up the spine. 
 Perhaps a feeling of air bubbles or snake movement up through the body. 
 Pains in varying locations throughout the body. 
 Tension or stiffness of neck, and headaches. 
 Feeling of overpressure within the head. 
 Vibrations, unease, or cramps in legs and other parts of the body. 
 Fast pulse and increased metabolism. 
 Disturbance in the breathing—and/or heart function. 
 Parapsychological abilities. Light phenomena in or outside the body. 
 Problems with finding balance between strong sexual urges, and a wish to live in sublime purity. 
 Persistent anxiety or anxiety attacks, due to lack of understanding of what is going on. 
 Insomnia, manic high spirits or deep depression. Energy loss. 
 Impaired concentration and memory. 
 Total isolation due to inability to communicate inner experiences out. 
 Experiences of possession and poltergeist phenomena.4 

 

Other dangers would include insanity and psychosis. What’s more, the use of shamanism in contemporary culture is widespread and the results are often 
devastating: [S]hamanism often involves the shaman in tremendous personal suffering and pain (magically, he often ‘dies’ in the most horrible of torments) . . .  
it often involves the shaman in demon possession, insanity, sexual perversion, and so on.5 
 

Such a terrifying perversion of God’s merciful ways is completely unnecessary, for Christ gives the Holy Spirit—the Spirit  

of love and goodness—to all who call upon His name and put their trust in Him (Romans 5:5).                           SvEngelsk Översättning  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta även del av dessa undervisningar om Kundalini: 

- Yttringar av Helige Ande eller Kundalini-krafter? – http://bibelfokus.se/kundalini 
- Parousia-Mission predikan av Janne Prästen och Korgen (Mp3) Text >> 6/11-16  
 

Och denna VARNING om riskerna med konstlade andliga övningar: http://kundalini.se/    
 En kundaliniresning kan orsaka korslutning i nervsystemet - Läs om riskerna - den mörka sidan av yogabesläktade metoder. 
 ... konstlade andliga övningar vars syfte, även om man inte är medveten om det, är att nå snabb medvetandeförhöjning. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Att förstå sig på Shamanism 

 I bibliska termer, är shamanism användning av förmodade ande-guider för att uppnå andlig kraft, kunskap och helande, men kostnaden  

är hemska, och de "farorna med shamanistiska inledande"
3
 är många. Några av dessa faror och symtom skulle vara identisk med vad  

som sker i Kundalini, vilket är en farlig och kraftfull energi som kommer från djup meditation. Den här listan visar vad som kan hända  

när demoniska riken nås genom djup meditation i Inhemsk Andlighet, shamanism, och New Age-rörelsen. Chockerande är att kristna nu 

praktiserar denna ockulta meditation genom den kontemplativa bönerörelsen: 

 Brännande värme eller iskalla strömmar rör sig upp längs ryggraden. 

 Kanske en känsla av luftbubblor eller en orm som rör sig upp genom kroppen. 

 Smärtor i varierande platser i hela kroppen. 

 Spänningar eller stelhet i nacken och huvudvärk. 

 Känsla av övertryck i huvudet. 

 Vibrationer, oro eller kramper i benen och andra delar av kroppen. 

 Snabb puls och ökad ämnesomsättning. 

 Störning i andning-och/eller hjärtfunktionen. 

 Parapsykologiska förmågor. Ljusfenomen i eller utanför kroppen. 

 Problem med att finna balans mellan starka sexuella drifter, och en önskan att leva i upphöjd renhet. 

 Ihållande ångest eller ångestattacker, på grund av brist på förståelse för vad som händer. 

 Sömnlöshet, manisk uppsluppen eller djup depression. Energiförlust. 

 Försämrad koncentrationsförmåga och minne. 

 Total isolering på grund av oförmåga att kommunicera inre upplevelser ute. 

 Erfarenheter av innehav och poltergeist fenomen.
4 

 

Andra faror skulle omfatta vansinne och psykos. Dessutom är användningen av shamanism i samtida kultur utbredd och resultaten är  

ofta förödande: [S]hamanism innebär ofta att shamanen är i enormt personligt lidande och smärta (magiskt, han ofta "dör" i den mest 

fruktansvärda av plågor). . . det involverar ofta shamanen demonbesatthet, sinnessjukdom, sexuell perversion, och så vidare.
5 

 

En sådan skrämmande perversion av Guds barmhärtiga sätt är helt onödigt, för Kristus ger den Helige Ande - anden av kärlek och godhet – 

till alla som åkallar Hans namn och sätter sin tillit till Honom (Romarbrevet 5:5). 

 

Kolosserbrevet 2:9-10 proklamerar sanningen för kristna: 

”För i honom [Jesus Kristus] bor Gudomens hela fullhet kroppsligen, och i honom är ni fullkomliga, i honom som är huvudet över alla furstar 

och väldigheter.” 

 

http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2013/newsletters20130204.htm
http://bibelfokus.se/kundalini
http://elvorochjanne.se/old-web/Mp3_Parousia_mission/JO_6_11_16_prasten_korgen.mp3
http://www.truereformation.net/2016/11/06/prasten-och-korgen/
http://kundalini.se/


Snabbt tillbaka till ELLEL...  

För att ”bekräfta” att ELLEL har samröre med NAR...  om inte förra nyhetsbrevet om Ellel var övertygande nog... 

Nyhetsbrev via e-mail från Sentinel Group – Transformations DVD... Otis Jr. 

Här annonserade de om ELLEL:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 Se Bilaga # 13 ”Sentinel E-mail_25 juni, 2013”  
 för att läsa mailet i sin helhet... 
 
 
 
Skrev om Otis Jr och Sentinel Group tidigare i detta nyhetsbrev på sidan 18-19... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Upptäckarweekend - Ellel Ministries, Skottland 

                                30 Oktober - 2 November 2013 

Många kristna pratar längtansfullt om väckelse, men går sedan  

vilse i dimman av tvivel och osäkerhet. De sörjer över tillståndet i 

deras församling, men verkar inte hitta vägen till verklig 

förändring. De misstänker att Gud bryr sig om deras tillstånd, men 

är i konflikt över hans uppenbara ovilja att ingripa. Även om 

betjäningsprogram överflödar, så förblir deras liv och församlingar 

märkligt oberörda. De känner att de inte gör en skillnad. 

Kanske du har upptäckt denna längtan och frustration i ditt eget 

hjärta. Du vill uppleva den transformerande kraften av Guds i din 

församling, men är osäker på om det är något du kan göra för att 

få till detta välsignade tillstånd. 

Resan till Transformation är en kraftfull fyra-fas erfarenhet, som 

börjar med en Upptäckarweekend som tacklar denna fråga rakt på. 

Den presenteras av väckelse-dokumentärfilmaren, George Otis, Jr, 

undervisningen representerar en destillation av nästan två 

decennier av massvis av forskning av väckta församlingar. 

Kom med Ellel Ministries Skottland och The Sentinel Group vid 

vackra Blairmore House, Huntley, Aberdeenshire, Skottland, 

Storbritannien.  

För mer information kontakta: info@sentinelgroup.org eller 

bookings@scotland.ellel.org.uk 01466 700205  

Dröj inte. Erbjudandet är begränsat och kommer inte att vara länge  

För mer information om Resan till Transformation 



Så hoppar vi tillbaka till Jesusmanifestationen: 
Såg också att "New Age-kännaren” Gunilla Svensson deltog på seminarium under Jesusmanifestation 2014... 

 Seminarier – Jesusmanifestationen - http://www.jesusmanifestationen.se/seminarier  =  Länken är trasig!! 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Men ”annonsen” finns kvar hos SEA: 
http://www.sea.nu/viewNavMenu.do?menuID=55&oid=89587  
 
   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var en aning förvånande att se Gunilla Svenssons namn... det är ju tragiskt att inte heller hon inser hur fel det är med  
ekumeniken med RKK... fast, det är klart, hon har ju ”ekumenikat” med olika samfund inkl Trosrörelsen länge via ”Sisters”: 
 Sisters Internationals kvinnokonferenser - http://www.sisters.nu/sverige/kvinnokonferenser   
  Under de senaste åren har Sisters International haft ett 60-tal kvinnokonferenser runt om i Sverige.  
  Det har även varit ledarskapsdagar med jämna mellanrum. Närmare 10 000 kvinnor har deltagit i dessa  
  konferensdagar av olika karaktär. Under dessa samlingar har olika ämnen tagits upp beroende på vilka  
  talare som varit med.  

 

 

 

 

 

 

 

Hur väl det här än  

låter så har de redan 

kompromissat med 

Sanningen  

då de samarbetar och 

”ekumenikar” med RKK  

(= Romerska Katolska 

Kyrkan)... 

 

OM de verkligen  

trodde på att  

Jesus Kristus ÄR  

enda Vägen till Gud  

så skulle de väl  

aldrig  

kunna samarbeta  

i en så kallad 

”Jesusmanifestation” 

med RKK – som har en 

”annan jesus”!??!  

 

Skulle de???  

http://www.jesusmanifestationen.se/seminarier
http://www.sea.nu/viewNavMenu.do?menuID=55&oid=89587
http://www.sisters.nu/sverige/kvinnokonferenser


  Några av de talare som deltagit de senaste åren är:  
  Marie Arnfjell, Gunilla Svensson, Anita Barker Andersson, Tommy Dahlman, Varför ha  Dahlman på en kvinnokonferens!?! 
  Marie-Lousie Nilsson, Elloise Nordqvist, Paige Junaeus, Isabelle Arnfjell, m fl.  
 

Jag skrev om Marie Arnfjell och hennes Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser2010 >> 

 
Och 2010 när jag skrev om Tikva och det åstadkom ”ramaskri” inom kristenheten... så skrev även Dagen om det... 
Tyvärr tycks länken inte längre fungera... men du som är prenumerant på Dagen kan kanske hitta den i deras ”arkiv”... 
  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=214496 
 

Detta är vad Gunilla Svensson sa om Tikva i denna Dagen-artikeln:  
 ”Fick inga yogavibbar alls” 

 Gunilla Svensson är inne på samma linje. Hon är lärare på Södermalmskyrkans kristna skola, men har även lång erfarenhet 
 av att presentera evangeliet på new age-mässor och undervisar om farorna med new age i olika kristna sammanhang. 

 - Jag prövade ett tikvapass för nästan två år sedan och fick inga yogavibbar alls, och jag vet att Mimmi är en helgjuten 
 kristen. Men om hemsidan upplevs som luddig och skapar oro så är det förstås olyckligt. Inte heller är det bra om en del 
 utbildade tikvainstruktörer blandat in new age-flum. 

Ja, det var lite ledsamt att höra vad Gunilla ansåg om Tikva... 

Att hon t.o.m. själv har provat på ett Tikvapass – hon som själv är ute och varnar för farorna med New Age!!! 

Man behöver ju inte få ”yogavibbar” eller andra ”vibbar” för att kunna jämföra med Guds Ord och se om något inte 

överensstämmer med den! 

 

Här är lite ”nyare” länkar som jag hittat... 

Bl.a. New Age-undervisning i tre delar från Tidaholm Pingst: 
 Publicerades den 23 mars 2015 

 Möte med New Age utifrån kristet perspektiv. Nyandligheten breder ut sig i Sverige idag. Vad står det för? Vad handlar det om?  

 Finns det faror med det? Vad säger Bibeln om det? Högstadielärare Gunilla Svensson från Stockholm informerar och svarar på  

 frågor om New Age och nyandlighet. 

MÖTE MED NEW AGE - DEL 1 (Gunilla Svensson) – YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=3VkZFiDEI0Q  
 Med i Södermalmkyrkan i Stockholm 
 Synkretism – alla religioner blandade i New Age 
 DÅ BORDE HON VÄL ÄVEN VARNA FÖR SYNKRETISMEN I EKUMENIKEN & JESUSMANIFESTATIONEN!! 
 Mindfulness in i sjukvården... 
 Men... in i kyrkorna då?? Hon sa inget om det... 
 Alla former av yoga... nämner olika former bl.a. ”kattyoga”! 
 Det finns ingen ”Kristen Yoga”...  
  BRA... men... varna då för ”Tikva”...!!!!! 
C:a 30:10...  
 Ja, det spelar inte så stor roll vad vi känner, utan det handlar om vad Guds Ord säger. 
 Precis! Därför ska man inte bedöma New Age-övningar som Tikva om man får yogavibbar eller inte!!! 
 Gud har gjort så mycket på de här mässorna (New Age mässor)... 
  Men det mesta hon berättar om i del 1 verkar vara från tiden då hon läste i Jönköping... det är MÅNGA år sedan!!!! 
 Om du bekänner din synd... och tror... så blir du frälst... 
 Sant, men ”omvändelsen” lyser med sin frånvaro... det krävs mer än att bara bekänna sin synd... 
Hon gör reklam för sitt material... häfte 50,00 kr... om det är samma som för ca 10 år sedan så är den bra! 
Hon nämner att hon skrivit en bok som skall tryckas så småningom... 
HON FÅR MED MYCKET BRA VARNINGAR I SLUTET OM NEW AGE UTÖVNINGAR! 
OCH OM SYMBOLER... BL.A. OLIKA KORS... 
 Malin Berghagen som numera är häxa...  
  Gunilla nämner själv namn! 
 
MÖTE MED NEW AGE - DEL 2 (Gunilla Svensson) - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=Vc8XUDsg1vA    
  Här nämner hon äntligen om ”omvändelse”  
 Det smygs in yoga och meditation i kyrkan 
 Bra – även det kom nu med!  MEN... Kundalini då?  
 Öva lite... det är inte farligt att göra fel... 
  What!? Öva... på ofrälsta... då kan man ju göra mer skada än nytta... 
  Vi ska väl inte öva – vi ska vara ledda av Guds Helige Ande! 
 
 

Mycket av det hon varnar för är jättebra! 

Men det finns en hel del att kommentera... tar bara 

med lite... då det redan är ett för långt nyhetsbrev... 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_16-11-10.html
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=214496
https://www.youtube.com/watch?v=3VkZFiDEI0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Vc8XUDsg1vA


ca 35 min in 
 Slå upp kaffe åt Jesus ... Jesus bara du och jag – nu kör vi! 
 En stund med Jesus... 
  DETTA ÄR INTE BIBLISKT! 
  Vi umgås inte med Herren Jesus Kristus genom att slå upp kaffe åt Honom! 
 The Message – engelsk Bibel 
  Här rekommenderar hon alltså en ”New Age-influerad bibel”...  
  Denna ”bibel” är skriven av New Age-aren Eugene H. Peterson!    =  http://www.lighthousetrailsresearch.com/themessage.htm  
 Gud vill ta oss till en ny dimension  
  Låter som påverkat av Trosrörelsen... ”new dimension” – ”new level” – ”next step”... 
 Utmana Gud  
  ?!? Bibelvers, tack?  Tala om motsatsen till ”humble yourself therefore”/ ”ödmjuka er nu” ...  1 Petrusbrevet 5:6-7... 
 Mål för 2015... sätt upp 3 mål...  
 Andra mål för andlig utveckling 
  Låter som påverkat av Trosrörelsen... och Rick Warrens ”målmedvetna kyrka”... 
C:a 39:18  
 när man får kunskap... avsäga sig det...  
  Amen!!  Men... det gäller ju även för henne själv! 
 Avsäga sig Tikva... Trosrörelsen med kundalini-manifestationer... ekumeniken med RKK... och börja varna för detta!!! 

  
MÖTE MED NEW AGE - DEL 3 (Gunilla Svensson) - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=099NAaodHUw   
 .... det kommer in i skolorna, arbetsplatserna... 
  Så underlåter hon här att säga att det redan kommit in i kristenheten – in i församlingarna... 
  MED TANKE PÅ att hon är i en kristen församling – så borde väl det vara primärast att varna för!? 
  Att världen tar emot obibliska läror och övningar är väl inte så undra på...  
  MEN att kristi församling vänder Gud ryggen med sådana här övningar är ju akut att lyfta fram! 
 Håller på att skriva en bok...   
  Oj då... varför inte förmedla och rekommendera Gertrud Storsjös bok? 
 Blir vi upprörda över det vi ser? 
 Sätt ner fötterna – det här är ej OK!  
  Amen!!  Då kan hon ju inte belasta mig för att jag nu skriver om det som gör mig upprörd!! 
 Våga göra skillnad   
 Varför vi firar påsk, pingst och jul... Berätta varför vi firar våra högtider...  
  Jag drar en djup suck! 
  Man hade väl kunnat förvänta sig av en New Age-kännare/expert att hon skulle VETA Sanningen om dessa högtider!? 
  Att det är hedniska högtider som ”kristnats” av RKK är väl INGEN hemlighet för någon!? 
  Att då uppmuntra till dessa lögner – när man avslöjar mörkrets makter om New Age blir ju då inte så bra, vill jag påstå! 
  Var och en firar dessa högtider om man vill – men kom INTE och säg att det är för Jesus Kristi skull du gör det!  
  Dessa högtider finns EJ med i Bibeln – det räcker som ”bevis”... 
   Bibelns ”påsk” heter Pesach = det osyrade brödets högtid... har inget med den västerländska hedniska ”påsken” att göra! 
  Läs nyhetsbrevet från 2010 om just ”julen”... för att veta mer om detta!     
   Nyhetsbrev: Sanningen om Julen >>              
 Husgrupp eller cellgrupp...  
  Hm... jo, husgrupper är bra – så länge de inte är strukturerade som ”cellgrupper” och styrda ovanifrån... 
ca 27:50  
 tala i tungor för att väcka min ande...  
  Excause me!?   
  ”Väcka min ande”? 
  Men... det är ju Guds Helige Ande som väcker mig OM jag slumrar och blir ljummen... 
  Bibelvers, tack!? 

  

Kan konstatera att Gunilla inte nämnde något i ovan undervisning om Kundalini-manifestationerna som 
kommit in i församlingarna bl.a. via den så kallade ”Lakeland väckelsen” och dess förkunnare Todd Bentley... 

 
MYCKET BRA att hon ger varningar för retreatgården Berget i Rättvik och dess nyandliga övningar! 
 http://www.varldenidag.se/nyheter/kommer-fran-andra-religioner/Bbbpip!AlLgvWHNhKU0dmq9JvqvsQ/  
 ”Kommer från andra religioner” 
 Luddigt och förvirrande. Så beskriver Gunilla Svensson, kristen förkunnare med lång erfarenhet av nyandlighet, kurserna i yoga och 
 mindfulness på den kristna retreatgården Berget i Rättvik. – Det här ger en farlig signal till kristenheten, säger hon.  
 - - -  
 Gunilla Svensson noterar att gränserna inom delar av kristenheten förskjuts allt mer. Som en konsekvens menar hon  
 att genuin kristen tro går förlorad och blandas upp med religion. 

 – Men jag vill inte ha ett uppblandat evangelium utan ett som skakar om mig och för mig till omvändelse. 

MEN... desto mer allvarligt att hon då inte själv varnar för Tikva, Trosrörelsen och ekumeniken med RKK!! 

Jag väljer att inte söka mer om Gunilla på nätet – det får räcka så. 
Jag antyder INTE att hon är involverad i Ellel Ministries...  

Som ”New Age-

kännare” så borde 

man väl känna  

till och varna  

om denna 

förvanskning  

av Bibeln!?! 

http://www.lighthousetrailsresearch.com/themessage.htm
https://www.youtube.com/watch?v=099NAaodHUw
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_21-12-10.html
http://www.varldenidag.se/nyheter/kommer-fran-andra-religioner/Bbbpip!AlLgvWHNhKU0dmq9JvqvsQ/


Jag skriver enbart om Gunilla eftersom hon också offentligt deltog på Jesusmanifestationen som ”New Age-kännare”... 
Vi får be för Gertrud och Gunilla – om Guds Helige Andes övertygelse...att de ska bli mer vakna om det ”nya” inom 
New Age... så att de inte "stannar/fastnar" vid det "gamla" New Age med enbart Yoga och sådant... och inte ser 
"nyandligheten" som smugit sig in i kristenheten... bl.a. kundalini-manifestationerna... 
Att de ska inse att det REDAN infiltrerats och infekterat alltför många församlingar... Samt att de verkligen ska få insikt 
om villolärorna inom RKK så de förstår att vi INTE kan ha enhet med katoliker... ej heller vara med i några 
Jesusmanifestationer eller liknande ekumeniska manifestationer! 
De måste väl ändå veta om att katoliker sysslar med ockultism och mysticism... att t.ex. deras kontemplativa bön  
(= New Age) kommer från ökenfäderna = katolska munkar!?!  Vi får be att de ska få mod att våga avslöja även detta – 
och för villolärorna inom Trosrörelsen! 

https://issuu.com/junia/docs/junia13-04 - här är de bägge i samma tidning... sidorna 30-31, 32-33, 34-36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.varldenidag.se/nyheter/yogakurs-i-kyrka-uppror/BbbpcD!5XA7340L1RscPMrGVNRJuw/  - Yogakurs i kyrka upprör 
Publicerad 08:47, 5 apr 2016  

En expert i kundaliniyoga har inbjudits att leda yoga i Bymarkskyrkan i Jönköping. Under Oasmötet i fjol hölls ett 
seminarium i samma kyrka om faran med yoga.  
– Vad ledsen man blir att kyrkor inte förstår mer av detta, säger seminariets talare Gertrud Storsjö när Världen idag ringer 
upp och berättar om kyrkans planer. 
Under det stora Oasmötet lånades flera av stadens kyrkor och lokaler in för olika seminarier. I Bymarkskyrkan talade 

 Gertrud Storsjö, författare till boken ”Buddha eller Kristus”, om nyandlighet. 
 

Oasmötet som släppt in ett och annat...  
Så länge man inte varnar för Trosrörelsen och dess villoläror och ekumeniken med dess närmande till RKK... och själva 

deltar på olika konferenser där detta bejakas... så anser jag att man INTE är fullständigt pålitlig! 

 

Vad hjälper det att vara ”New Age Expert” – ”New Age kännare” – att varna för New Age när man inte varnar för de  

New Age-manifestationer som infiltrerat församlingen... när man inte varnar för RKK och dess mysticism... m.m.? 

Jag bara frågar!!!??  

Det är ju en sak att inte känna till och kunna allt... men något helt annat att underlåta/försumma att varna för sådant  

man vet om/känner till... eller inte bryr sig om att ta reda på... att inte våga ta ställning emot... 

 

Det är ju ”New Age Experter” som dessa... 

             ... som borde gått i spetsen och bl.a. skrivit öppna brev & varnat för påvens besök i Sverige oktober 2016!

                       Öppet brev med anledning av påve Franciskus besök i Sverige i oktober 2016 
          http://www.obadjamedia.se/wp-content/uploads/2016/09/Oppet_brev_med_anledning_av_pave_Franciskus_besok_i_Sverige_i_oktober_2016.pdf  
  Har du inte läst det – gör det och sprid länken – trots att det nu är efter påvens besök...  

  Det finns alltid någon som kan få insikt om vad katolicismen innebär... 

Till skillnad för nyligen avlidna (december 2016) New Age Experten Caryl Matrisciana, f.d. katolik, som vågade varna  

för allt som ”evolverar” inom New Age! (Den som inte tror på evolution... får tänka om... för inom New Age ”evloverar” det ideligen!) 

Caryl varnade & avslöjade om andra religioner, allt obibliskt... katolicismen, Emerging Church och... ja, t.o.m. om julen!!  

På hennes hemsida finns massor av material att ta del av: http://caryl.tv/   
    

                        Jag tackar Gud för Caryl – att fått ta del av hennes material och att fått lära känna henne! 

Hon har nu lämnat detta jordeliv – jag saknar henne – MEN hon är hos vår Fader, Frälsare och Herre = hon är HEMMA! 

https://issuu.com/junia/docs/junia13-04
http://www.varldenidag.se/nyheter/yogakurs-i-kyrka-uppror/BbbpcD!5XA7340L1RscPMrGVNRJuw/
http://www.obadjamedia.se/wp-content/uploads/2016/09/Oppet_brev_med_anledning_av_pave_Franciskus_besok_i_Sverige_i_oktober_2016.pdf
http://caryl.tv/


Ja, varför inte ta f.d. katolikers varningar på allvar? 

Evangelisten Mike Gendron som i 34 år var en hängiven Romersk Katolik och en stark försvarare av “en sann kyrka”  

skriver i sitt nyhetsbrev den 30 maj, 2015:  
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=4e1eac8d-8e1c-42be-9bd5-ca7b46e6e824&c=588844d0-5200-11e3-9def-d4ae52754b78&ch=5943f3b0-5200-11e3-9e5f-d4ae52754b78 

 The largest and most neglected mission field continues to be the Roman Catholic Church. It represents more than 1.2 billion souls that need to hear the 

 truth that will set them free from religious deception (John 8:31-32). Yet many Christians are neglecting this mission field because a growing number of 

 evangelical leaders are saying Catholics are already our brothers and sisters in Christ. 

There is much confusion in the evangelical church regarding Roman Catholicism. A majority of evangelicals believe it is a Christian 

denomination instead of an apostate church that formally and dogmatically departed from the faith at the 16th century Council 

of Trent. The bishops pronounced over 100 anathemas on any Christian who would stand on the truth of God's word rather than 

submit to the pope and his ungodly traditions. Those damning condemnations against Christians, who trust the perfect, finished, 

and sufficient redemptive work of Christ, are still in effect today and can never be rescinded.  

Because of the growing confusion in the evangelical church, we realized the urgent need to educate Christians concerning the 

deceptive teachings of Roman Catholicism. This was our motivation for publishing the Gospel tract: Rome vs. the Bible.The tract 

offers 13 clear contrasts between God's Word and the Catechism of the Catholic Church regarding authority, regeneration, 

justification, salvation and the Lord's Supper. Anyone who reads this tract will see that Roman Catholicism has departed from the 

truth of God's Word and stands opposed to the faith of the Apostles. The tract not only exposes the errors of the Catholic religion, 

but also forces Catholics to make a decision: "Should I trust Christ and His Word or the teachings and traditions of a religion?"  

 Det största och mest försummade missionsfältet fortsätter att vara den Romersk-Katolska Kyrkan. Den företräder mer än 1,2 miljarder 

 själar som behöver höra sanningen som kommer att göra dem fria från religiöst bedrägeri (Johannes 8:31-32). Men många kristna 

 försummar detta missionsfält eftersom ett växande antal evangeliska ledare säger att Katoliker redan är våra bröder och systrar i Kristus. 

 Det finns mycket förvirring i den evangeliska kyrkan om Romersk Katolicism. En majoritet av evangelikaler tror att det är ett Kristet 

 samfund i stället för en avfällig kyrka som formellt och dogmatiskt avvek från tron vid Rådet av Trent på femtonhundratalet. 

 Biskoparna uttalade över 100 bannlysningar (länk på engelska) på någon kristen som skulle stå på sanningen i Guds ord snarare än att 

 underordna sig påven och hans ogudaktiga traditioner. Dessa förbannade fördömelserna mot kristna, som litar på den perfekta, 

 fulländiga/färdiga, och tillräckliga frälsningsverk av Kristus, är fortfarande i kraft i dag och kan aldrig upphävas/återkallas. 

 På grund av den växande förvirringen i den evangeliska kyrkan, så insåg vi det akuta behovet av att utbilda Kristna angående de 

 vilseledande lärorna från Romerska Katolicismen. Detta var vår motivation för att publicera Evangelisationstraktatet: Rom kontra Bibeln 

 (länk på engelska). Traktatet erbjuder 13 tydliga kontraster mellan Guds Ord och Katolska Kyrkans Katekes angående 

 auktoritet/myndighet, pånyttfödelse, rättfärdiggörelse, frälsning och Herrens Måltid. Den som läser detta traktat kommer att se att 

 Romersk Katolicism har avvikit från sanningen i Guds Ord och står i emotsättning till Apostlarnas tro. Traktatet avslöjar inte bara 

 villfarelserna/felen i den Katolska religionen, utan tvingar också Katoliker att fatta ett beslut: "Ska jag lita på Kristus och Hans Ord eller på 

 lärorna och traditionerna av en religion?" 

Detta bör varje Sann Evangelisk Bibeltroende känna till! 

Eller som Ohlins... som varnar hur New Age sprids inom s.k. ”kristna” sammanhang... 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/ohlin_2_10_16.html - Profetiskt: Ohlins funderingar 2/10 -16 

 2. Hur långt kan avfallet gå?  

 Hur långt kan avfallet gå? Det tycks inte finnas några gränser. Bethel Church talar öppet om "As above, so below" som är en typisk 

 new age-term. Det syftar på Kingdom Now, som skapar en maktfullkomlig världskyrka men det saknar stöd i Bibeln. Målet med så 

 kallad kontemplativ bön som har fått stor spridning, är "ett förändrat medvetandetillstånd" (Upplysning) , som hör hemma i new age 

 andlighet. Det talas allt oftare om "ett nytt tänkesätt" i kristna sammanhang - och sedan många år inom Emergent Church - och det 

 syftar där på en anpassning till den globala pyramidstrukturen, politiskt och religiöst. 

Hade man inte kunnat förvänta sig att ”New Age Experter” skulle varnat för detta i deras ”skrifter”, böcker och 

uttalanden i olika media & intervjuer...!? 

MEN... ska de varna för t.ex. Bill Johnsons villoläror... ja, då måste de också varna för hela Trosrörelsen... och DET kan 

vara lite ”känsligt” för då stöter man sig med människor och blir ”impopulär”... och det går ju inte – speciellt inte om 

man själv är involverad i Ellel Ministries, Arken, Jesusmanifestationen m.m. 

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

Tycker att detta nyhetsbrev bevisar att Gertrud inte har helt klart för sig vad som är villoläror eller ej. Hon nämner 

utländska "falska profeter" i sin bok, men hon borde väl då säga att detta "utländska" kommit in i svensk kristenhet? 

Speciellt har ju både Rick Warren och Bill Johnson förvillat & ”infekterat” svensk kristenhet i stora mått! 

Storsjö bejakar med andra ord Ekumeniken med RKK, Trosrörelsen, Sverigebönen... och låt oss inte glömma att hon 

bejakar Ellel Ministries... 

Man kan verkligen undra exakt vad Gertrud Storsjö anser om Ekumeniken? 

Och vad hon anser om Jesusmanifestationen (som nu lagts ner!) och samarbetet med RKK? 

SvEngelsk 

översättning 

http://proclaimingthegospel.org/site/cpage.asp?sec_id=180014816&cpage_id=180065216
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=4e1eac8d-8e1c-42be-9bd5-ca7b46e6e824&c=588844d0-5200-11e3-9def-d4ae52754b78&ch=5943f3b0-5200-11e3-9e5f-d4ae52754b78
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V9yUugq0-gF3_6CanVsWmlEKuLJspLRdqCdZSU8NrkxdUM7wnqHtXHm1EYIbzogbSVIUkGZdC-9sQSpnkwEwtMUjkpOn5xPGBS2MUxk2Q-rksTmwx7wmQ747Luk0PkYueF1D-w8M6vyZzNV45T54Sr_KVH5lmN7jdA1sXKtKeeFJdYlXw6E684j-p257aHF7XmB1wNEoUrzQRu1jYWyoaQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V9yUugq0-gF3_6CanVsWmlEKuLJspLRdqCdZSU8NrkxdUM7wnqHtXHm1EYIbzogb0uTAikX7dSgzS7lNp-hyKBxiTFMnfUcmHyi5twsAU4BAqCiF-F9j0Of6QTaHofpj_sA7uquBRXlCX9vmf_rPbpi3v3VRyi38XWxGKJxYuDm1TpEGONzeguUkcB4zxCMThW8mYdtt4Ny8i9Pj7ogR5RVlYSTWtVCrvqrfGbAZjbl9PXDD7fwgsw9dD434JxzdQfWNddwz8ctCj2c1WP5TOm-8PXr9iyyc4bXmpgJGdX8CEMpkbVOAGPq7YUZzC8f2QDYaWzR4IRS5iZ0_UbwptDZ4a1DxuzI4&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V9yUugq0-gF3_6CanVsWmlEKuLJspLRdqCdZSU8NrkxdUM7wnqHtXHm1EYIbzogbSVIUkGZdC-9sQSpnkwEwtMUjkpOn5xPGBS2MUxk2Q-rksTmwx7wmQ747Luk0PkYueF1D-w8M6vyZzNV45T54Sr_KVH5lmN7jdA1sXKtKeeFJdYlXw6E684j-p257aHF7XmB1wNEoUrzQRu1jYWyoaQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V9yUugq0-gF3_6CanVsWmlEKuLJspLRdqCdZSU8NrkxdUM7wnqHtXHm1EYIbzogb0uTAikX7dSgzS7lNp-hyKBxiTFMnfUcmHyi5twsAU4BAqCiF-F9j0Of6QTaHofpj_sA7uquBRXlCX9vmf_rPbpi3v3VRyi38XWxGKJxYuDm1TpEGONzeguUkcB4zxCMThW8mYdtt4Ny8i9Pj7ogR5RVlYSTWtVCrvqrfGbAZjbl9PXDD7fwgsw9dD434JxzdQfWNddwz8ctCj2c1WP5TOm-8PXr9iyyc4bXmpgJGdX8CEMpkbVOAGPq7YUZzC8f2QDYaWzR4IRS5iZ0_UbwptDZ4a1DxuzI4&c=&ch=
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/ohlin_2_10_16.html


Det är ju ”en sammanblandningens plats” om något!! 

Och tror hon verkligen att en pånyttfödd Bibeltroende kan vara besatt av en ond ande?! 

Det är HON – GERTRUD STORSJÖ – som sysslar med Ellel Ministries och deras själavårdskoncept och OBIBLISKA läror 

och det är HON som varit med på Jesusmanifestationen – INTE JAG!!! 

Men här kommer ytterligare belägg för vad mer hon bejakat och tillåtit som del i Citykyrkans församlingsledning: 

 

New Wine hade sin Ledarkonferens den 17-19 mars, 2015 i Citykyrkan – där Gertrud Storsjö är med i ledningen!!!!!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=M-T2TYcyP-8&feature=youtu.be  (hämtat från nätet 13/3-2015) 

        

 

  

   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-T2TYcyP-8&feature=youtu.be


                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS!       OBS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Och detta är från mina ”hemtrakter”: 

Nedan kopierades i mars 2015 från denna hemsida: http://www.livioverflod.se/Startsida.html - Liv i överflöd 

 

I maj 2016 så står det att de fått ny hemsida      

 

         http://www.ekekapell.se/  

Men här är vad jag fann på den gamla hemsidan som en syster i Herren tipsade om: 

  http://www.livioverflod.se/Om%20oss.html – Om oss 

 

Gudstjänster: http://www.livioverflod.se/1EC55B59-DE48-485E-9A05-FBB5B8BDB67A.html  

 

 

                                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Som ledde till denna sida - Antoniosgården:   
 http://www.antoniosgarden.se/  
 
 
 
 

http://www.livioverflod.se/Startsida.html
http://www.ekekapell.se/
http://www.livioverflod.se/Om%20oss.html
http://www.livioverflod.se/1EC55B59-DE48-485E-9A05-FBB5B8BDB67A.html
http://www.antoniosgarden.se/


 
 

   
  Hm... Taizéanda & Ikonmålarkurs...               
  Katolik-inspirerat... = FÖR BEDRÖVLIGT!!!! 
 
Det finns en Ikonverkstad på gården! 
http://ikonverkstaden.se/ - Handmålade ikoner av Robin Johansson 

 

 
Bönekapellet på Antoniosgården,  
där ikonverkstaden är belägen.  
Läs mer»  http://www.antoniosgarden.se/ 

 
 
 
 
 
                      Ikonograf  Robin Johansson i arbete med  
                                       Guds Moder »Hodegetria« 70 x 100 cm, till Norska Kyrkan. 
 

 

Johannes 2:3  

And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him,  

They have no wine.               

King James Version  

När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: "De har inget vin."    

Svenska Folkbibeln  

Och när vinet började ta slut, sa Jesu mor till honom: De har inget vin.   

 Sv Reformationsbibeln NT maj 2016 

 

OBS!  Gud har INGEN moder!!!  

Däremot hade Jesus en jordisk 

mor när Han kom till världen...   

 

 

Läs Stig Andreassons artikel - Maria är inte Guds moder  

 http://www.dagen.se/debatt/maria-ar-inte-guds-moder-1.102977   (eller se Bilaga # 14) 

Som gudomsperson är Jesus utan far och utan mor och utan släktregister. Hans liv  

har varken början eller slut. Men talar vi om Jesu mänsklighet vet vi att han hade både 

släkt-register och jordiska anor, även om vi givetvis vet att Josef inte var hans biologiske far. 

 

http://ikonverkstaden.se/
http://www.antoniosgarden.se/
http://ikonverkstaden.se/sok-bland-olika-motivkatego/ikoner-av-guds-moder/den-vagvisande-guds-moder.html
http://www.dagen.se/debatt/maria-ar-inte-guds-moder-1.102977


Och så var Gertrud Storsjö kallad dit som föreläsare den 7 mars, 2015...  
UNDRA om hon tog upp om Ikonmålningar och Taizé när hon föreläste...?!??! 
Undra om hon visste om att de sysslade med sådant...?!?   
Nej, det är inte säkert... men efter att ha varit där och sett så vet hon NU om det  
och hon borde prata med dem och uppmana dem att omvända sig!  
 Kanske hon gjorde det...!???! 
 
 
http://www.livioverflod.se/Forelasningar.html  - Föreläsningar        
 

 
 

                    
        

              Ekumeniken tycks hon bejaka fullt ut... dessvärre!!! 

      Församlingen Liv i överflöd är en Trosrörelseförsamling... 

 

 http://www.ekekapell.se/om-forsamlingen-liv-i-overf/ - Om församlingen Liv i överflöd 

  Utöver vår egen gemenskap gläds vi över ett fint samarbete med samtliga kristna 

  församlingar på orten. Med rötter i den så kallade trosrörelsen har vi i dag ett brett 

  ekumeniskt perspektiv. 

Detta är från den NYA hemsidan:  http://www.ekekapell.se/        Nedan länkar kopierat i maj 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Eke kapell, Kållandsö  |  Församlingen Liv i Överflöd  |  Tel: 0510 - 25 777  |  info@livioverflod.se  |  Bankgiro 5652 - 9308  |  Swish 123 466 51 54 

http://www.livioverflod.se/Forelasningar.html
http://www.ekekapell.se/om-forsamlingen-liv-i-overf/
http://www.ekekapell.se/


 NYA hemsidan: http://www.ekekapell.se/aktuell-forelasning--en.html  

 

 AKTUELL FÖRELÄSNING VÅREN 2016: 18:30 på Eke kapell 
 

 6 februari 

 Om den Syrisk-Ortodoxa kyrkan 

 Josef Bunyemen, diakon i S:t Johannes kyrka i Råda 

 Yuhanes Kurt, konsulent, Ortodox bildning och kultur, Bilda 

 

 5 mars 
 Öppnade ögon, Herre, mig giv 
 Om människosyn, självmedvetenhet och den tid vi lever i 
 Josef Gustavsson, psykologilärare och pastor 
 

 2 april 
 Som vi ber, så tror vi 
 Vikten av en god spiritualitet 
 Robin Johansson, pastor och ikonograf  
 

 7 maj  
 Maria och Kyrkans moderskap 

       Joel Appelfeldt, teol mag 
 

       Fler föredrag kommer i höst! 

 

 
 

 

 

 

Och så annonserade Antoniosgården om sommarmöte i augusti 2016 med Bonnier och Halldorf! 

              http://www.antoniosgarden.se/  

 

  Ta inte del i några möten  

           som anordnas på denna gård! 

Antoniosgården är en ekumenisk retreatmiljö, där kristna från olika kyrkor möts till gemensam bön och gudstjänst. I en avskild skogsglänta  

på Kållandsö i Vänern söker vi våra gemensamma rötter och finner därmed varandra. Här finns bönekapell, bokbord, två enkla gästrum och  

en ikonverkstad. Morgon och middag ber vi med Psaltarens ord och på måndagskvällar firas Vesper eller Mässa. 

    

 Jaha, det förklarar ju   

 VARFÖR både Joel och   

 Peter Halldorf är där...  

 

               Detta måste blivit känt för Gertrud  

                  när när hon var där våren 2015!! 

                           (om hon inte redan visste om det...!?) 

 

Joel Halldorf är också Ledarskribent på tidningen Dagen:  
http://www.dagen.se/18.695 - Joel Halldorf är fast knuten till Dagens ledarsida 

sedan våren 2015 och medverkar med både ledare och ledarkrönikor. 

Detta är allvarligt... = Dagens öppet bejakande av RKK...  
 

 

Läs bara vilken RKK-bejakande artikel han skrev den 21/9, 2016: 

 http://www.dagen.se/ledare/munkbiskopens-goda-aterkomst-1.780846        

Som om fromhet skulle vara ”bevis” i sig själv... han skrev INGET om att förbli i Kristus och Hans Ord – i Sanningen... 

Detta förmedlas alltså genom Dagen och mängder av kristna i Sverige matas med sådan villolära...  

Tidningen Dagen har tydligt visat att de tagit ytterligare ett steg på avfallets stora & breda väg... 

Teologen och författaren Joel Halldorf undervisar en föreläsningskväll. 

 

Den Syrisk-Ortodoxa kyrkan, ikonograf,  

Maria och Kyrkans moderskap...  

Och Joel Halldorf som tillsammans med sin far Peter Halldorf  

leder den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby... 

Kan det bli mer ”ekumeniskt” och ”katolskt” än så här!??! 

 

Teologen och författaren Joel Halldorf undervisar en föreläsningskväll.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vesper - Vesper (latin för 

"afton", "kväll") är en tidebön 

- - -  

Höjdpunkten utgörs i västkyrkan av Magnificat, 

Marias lovsång. 

 

 https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ssa  Mässan  

är den mest centrala kristna liturgin. I västkyrkan  

är mässa det vanliga ordet för huvudgudstjänsten,  

i den östkyrkliga liturgin är dess motsvarighet 

eukaristin. [1] 

 

http://www.ekekapell.se/aktuell-forelasning--en.html
http://www.antoniosgarden.se/
http://www.dagen.se/18.695
http://www.dagen.se/ledare/munkbiskopens-goda-aterkomst-1.780846
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vesper
https://sv.wikipedia.org/wiki/Latin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tideb%C3%B6n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnificat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jungfru_Maria
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ssa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liturgi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gudstj%C3%A4nst
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eukaristi
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ssa#cite_note-1


”Munkbiskopens goda återkomst”  
 http://www.dagen.se/ledare/munkbiskopens-goda-aterkomst-1.780846 

 

Se bilaga # 15  ifall länken skulle försvinna 

 
 

I dagens offentliga samtal är det tydligaste exemplet på detta påve Franciskus. 

Påvetiteln ger honom plattformen, men genomslaget och  

förtroendet för honom baseras på hans personliga kvaliteter. 

Media rapporterar oftare om hans handlingar än om hans tal. Vi hör ganska lite  

om vad han säger, men desto mer om vad han gör: Att han väljer en enkel lägenhet 

före palats, åker Fiat i stället för limousine, äter med tiggare, ber prostituerade att 

förlåta honom för katolikers brott mot dem och kysser en muslimsk kvinnas fötter. 

 

Kan det bli mer ”RKK-bejakande” än så här!???! 

Inget om att påven förmedlar ett FALSKT evangelium med en ”annan jesus”! 

Tidningen Dagen godkänner alltså att detta förmedlas till sina läsare... 

 

Så en artikel från Nya Lidköpings-Tidningen från 25 juli, 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           Se bilaga # 16 & 17 - för att lättare läsa artikeln 

Det är ingen tvekan om Antoniosgårdens katolska inriktning! 

Antoniosgården som är en del av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby... 

 

Jag anser att Gertrud Storsjö borde offentligt varna för Antoniosgården & Bjärka-Säby med dess katolska utövningar! 
 

De som var där och hörde på henne 2015 då hon undervisade om ”Österlandets Inflytande i Samhälle och Kyrka”  

skulle ju kunna tro att hon bejakar detta katolska... dessa villoläror...  

 

              Vi går vidare! 



Detta nedan hade jag med i nyhetsbrev om ”Nordisk Bönedag” 2015... 

  Nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen .. 7 Berg: Nordisk Bönekonferens = NAR-bön! – DEL 9 >>   

 http://nordicsummit2015.se/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/Brochure_march15_en.pdf    (Länk trasig!) 

 

 

GUDS PLAN FÖR UPPRÄTTELSE 

- Nycklar till vår nordiska framtid 

14-16 Maj, 2015 i Citykyrkan Stockholm 

 

            Detta hölls i Citykyrkan!!! 

 Åter igen: där Gertrud är med i församlingsledningen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi behöver inga ”nycklar”!!!! 

Vi har Guds Ord – det räcker!!! 

 

Vi behöver Kristi Evangelium och ett oförvanskat Bibelord! 

För den som inte kan tro sina ögon – här är ytterligare bevis: 

 

 

 

 

 

Och självklart att Citykyrkan också annonserade om detta på sin hemsida – vilket – för mig innebär att de är  

MER involverade än att BARA hyra ut sina lokaler!!! 

Världen Idag...  Sverigebönen... ICCC...  

Sverigebönen & ICCC vet vi är involverade i NAR = 

 = Nya Apostoliska Reformationen! 

Men vi vet också att Världen Idag skrev en stor 

artikelserie om de olika ”Samhällspelarna” 2011.  

Och här ser vi att Gunnar Olson (ICCC) ska 

undervisa om  

           ”The Marketplace – Faith at Work” 

vilket framkommer TYDLIGT i engelska versionen. 

Detta är 7-Bergen och dess ”Change Agent” enligt 

NARianen Os Hillmans koncept!  

 

Citykyrkan!!! 

Att Citykyrkan tillät sin lokal att vara till 

förfogande till denna NARianska  

Ekumeniska Bönekonferens avslöjar att  

de troligtvis är lika involverade... 
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http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_3_5_15.html
http://nordicsummit2015.se/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/Brochure_march15_en.pdf


http://www.cks.se/   - CKS = Citykyrkan Stockholm                       Detta nedan kopierades från denna hemsida den 9 maj, 2015 

  Citykyrkan = Gertrud Storsjös församling 

  

De har gjort stora uppdateringar 

av sidan sedan dess... 

 

 

 

OBS!  

Missa inte denna annons om          

                  ”24 Bön” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att läsa mer – om VILKA 

som ligger bakom denna 

konferens... och varför jag 

VARNADE för den... Läs mitt 

förra nyhetsbrev som 

handlade just om detta:

 

                              Marknadsplats Rörelsen .. 7 Berg: Nordisk Bönekonferens = NAR-bön!  – DEL 9 >>  

Så till ”24 timmars Bön” i ovan länk från Citykyrkans hemsida 

 

24H-BÖN 2015 

24TIMMARS-BÖN 2015 

http://www.cks.se/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_3_5_15.html


Påminner inte 

detta om 

NARianen Mike 

Bickle’s 24/7 

Bön på 

IHOP?!?? 

Och om 

NARianen Otis 

Jr med sina 

Transformation 

DVDn...!? 

 

Och  

”förbön för 

nationerna”   

&  ”framtiden 

tillhör 

förebedjarna” 

påminner väl 

ändå om  

Kjell Sjöberg 

som jag skrev 

om i förra 

nyhetsbrevet?! 

 

 

 

 

 

Hm... de missade att skriva att denne Julius 

Suubi utger sig för att vara ”apostel”... 
https://www.youtube.com/watch?v=aVjJ0vk8tBs -  

APOSTLE JULIUS SUUBI PROFILE  

 APOSTLE JULIUS SUUBIS PROFIL 

Publicerades den 4 juni 2014 

Julius Suubi is the founder of Highway of Holiness Ministries 

International, a ministry on the forefront of prayer revival and 

community transformation in Kenya. His burden is to bring the 

nations back to God. His ministry runs a 24/7 prayer tower in the 

heart of Nairobi city where intercession for nations takes place. 

Prayer revival, falling in love with God, healing and deliverance take 

place during his ministry. 
 

Apostle Suubi's desire is to reach the world through travailing 

prayers and bringing about community transformation. He moves 

in a tangible prophetic and apostolic mandate by bringing the 

church back to repentance and holiness. He has spent considerable 

time traveling and teaching at large churches, particularly in 

Malaysia, but also other nations. 
 

Apostle Suubi believes that the future belongs to the intercessors and 

was instrumental in the strategic birthing of the Canberra 

 

 House of Prayer for All Nations in Australia's Capital in 2010. Moreover, his personal prayer ministry is clothed in wisdom and insight as he ministers into 

 broken peoples lives, who then experience the deep healing power of God and gain hope for daily living. 
 

 He has authored 3 books, The Unbeatable Prayer, Governmental Anointing includingThe Unbeatable Power in a 40 Day Fast, which is a best seller. 

 He is the Senior Pastor of Exploits Worship Centre in Nairobi. His ministry also runs a school and orphanage.He has travelled to more than 30 countries of 

 the world and runs an annual prayer summit called Heaven`s Fire Prayer Summit that gathers people from many nations. 

 He is married to Martha Suubi and they are blessed with 2 sons, Prince David and Jonathan Gift. They live in Nairobi. 
  

  Julius Suubi är grundare av Highway of Holiness Ministries International (SvEngelsk: Internationell Huvudväg av Helighet Ministries), 

   en ministry i förgrunden av böneväckelse och samhällstransformation (förvandling) i Kenya. Hans börda är att föra nationerna 

  tillbaka till Gud. Hans ministry driver ett 24/7 bönetorn i hjärtat av Nairobi stad där förbön för nationer sker. Böneväckelse, bli kära 

  i Gud, helande och befrielse äger rum under hans tjänst/ministry. 
 

  Aposteln Suubis önskan är att nå världen genom födslovåndsböner och åstadkomma samhällstransformation (förvandling). Han 

  rör sig i ett konkret profetiskt och apostoliskt uppdrag genom att föra kyrkan tillbaka till omvändelse och helighet. Han har tillbringat 

  mycket tid att resa och undervisning i stora kyrkor, särskilt i Malaysia, men även andra nationer. 
 

  Aposteln Suubi tror att framtiden tillhör förebedjarna och bidrog till den strategiska födelsen av Canberra Bönehus för Alla Nationer 

  i Australiens huvudstad år 2010. Dessutom är hans personliga bönetjänst klädd i vishet och insikt då han betjänar folk med sargade 

  liv, som sedan upplever den djupa helande Guds kraft och får hopp för det dagliga livet. 
 

  Han har skrivit tre böcker, Den Oslagbara Bönen, Regerings Smörjelse inklusive                Regerings Smörjelse = låter som 7 Bergen lära!

  Den Oslagbara Kraften i en 40 dagars fasta, som är en storsäljare.         Påminner om Rick Warrens ”40 dagar”... 

  Han är pastor i Exploits Worship Centre i Nairobi. Hans ministry driver också en skola och barnhem.  

  Han har rest till mer än 30 länder i världen och driver ett årligt bönetoppmöte som kallas Himmelens Eld Bön Toppmöte som samlar 

  människor från många nationer. 

  Han är gift med Martha Suubi och de är välsignade med två söner, Prins David och Jonathan Gift (Gåva). De bor i Nairobi. 

Denna text ligger alltså uppe under en Youtube-film som Julius Suubi gjort själv…  

 För att promota sig själv och sin ”minsitry”...  

  Så det är uppenbart att han är en ”självutnämnd apostel”... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aVjJ0vk8tBs


Här är Julius Suubis hemsida: http://www.highwayofholinessintl.org/    Också kopierat 2015... 

  http://www.highwayofholinessintl.org/index.php/247-prayer-tower 

  
 24/7 Böne Torn. 

 Sker dag och natt i linje med tjänstens/ministryns kallelse. Varje kväll har Gud fört förebedjare från olika kyrkor att vaka på 

 natten. Ingen enskild har passerat utan böner. Förebedjare ber i segment av tre timmar och sedan tar de paus. 

 Ministryn förser med madrasser för människor att vila efter att ha bett under tre (timmar) eftersom vissa av förebedjarna 

 som kommer ska gå till jobbet nästa dag. Vi måste täcka nätterna då djävulen är mest aktiv. 

VART står detta i Bibeln?? 

Gud säger till mig i Bibeln att jag kan sova i lugn och ro – för HAN sover inte!!! 
 

 Psalm 121:4   Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.  King James Version (KJV) 

  Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.   Svenska Folkbibeln (SFB) 

http://www.highwayofholinessintl.org/index.php/about-us/about-hoh   

Highway of Holiness Ministries International Uppdrag och Vision 
 

Visionsdeklaration 

Att vara en helig militant armé i ändetiden som medlar/gör förbön 

för att uppfylla missionsbefallningen och transformera/förvandla 

nationerna.    

Missionsbefallningen gör vi genom att förmedla Kristi Evangelium! 
 

Uppdragsdeklaration 

• Att vinna själar. 

• Att träna och sända ut förebedjare till Nationerna. 

• Att plantera församlingar utöver Nationerna. 

• Att hålla årliga bönesamlingar av Guds armé utöver Nationerna. 

• Att lärjunga Nationerna i deras försonande kallelse genom att 

nätverka med andra likasinnade ministerier/tjänster. 

• Att upprätta 24/7 bönealtare för att väcka nationerna från 

andligt slummer och bryta ok från samhällen 
 

Ministry/Tjänst Profil 

Ministryn grundades år 2000 av Aposteln Suubi. Herre talade till 

honom att resa upp en armé som kommer att ta ner den slutliga 

härligheten och städer, nationer och kontinenter. Ministryn sätter 

nationerna i lågor med böneeldar. Ministryn födde också en kyrka 

under namnet Expoits Workshp centre i december 2002 med 

Aposteln Suubi som senior pastor. Kyrkan har sitt säte i stadens 

centrum. 
 

Genom ministryn har många förebedjare och bönealtaren under 

namnet highway of Holiness etablerats i nationerna inklusive Kenya, 

Hong Kong, Sydkorea, Kina och Malaysia.               

 

Ministryn håller även årligen ett ”heaven fire prayer summit”              

(= himmelsk böneelds toppmöte) med syfte att frigöra ändetidens              

                gemensamma bönesmörjelse som kommer att superladda Kristi 

                kropp och höja dem till högre nivåer av bön. ”högre nivå”... VART kan man läsa om det i Bibeln!??! 

Vad är fel med att be ”Gud, låt Din vilja ske”...!??? 

http://www.highwayofholinessintl.org/
http://www.highwayofholinessintl.org/index.php/247-prayer-tower
http://www.highwayofholinessintl.org/index.php/about-us/about-hoh


Det går inte att ta miste... ovan skulle kunna vara hämtat ur Kjell Sjöbergs bok!  

 Restoration – a Direction For Prayer        Återupprättande – en Vägledning För Bön 

 

Läs utdrag från boken i nyhetsbrevet – sidan 6 och framåt: 

  Marknadsplats Rörelsen .. 7 Berg: Nordisk Bönekonferens = NAR-bön!  – DEL 9 >>  

 

JAG ANTAR ATT DET VAR DENNA SORTS BÖN SOM FÖRMEDLADES OCH UTFÖRDES I VÅR HUVUDSTAD  

I CITYKYRKAN DEN 22-23 MAJ, 2015... HELGEN EFTER DEN NORDISKA BÖNEKONFERENSEN... 

OCH ALLT DETTA UTAN ATT GERTRUD STORSJÖ SA ETT VARNINGENS ORD FÖR VILLOLÄRORNA BAKOM DENNA  

”BÖNESTRATEGI”... 

NEJ, DET VERKAR SOM ATT ALLT HAR SKETT MED HENNES BISTÅND/TILLÅTELSE... 

 
 

Världen Idag skrev lite om konferensen ”Nordic Summit”:  Allvar präglade möten om Nordens framtid 

http://www.varldenidag.se/nyhet/2015/05/17/Allvar-praglade-moten-om-Nordens-framtid/  
Publicerad: 2015-05-17 15:29     

 
 

           I panelen som svarade på frågor fanns bland annat Tomas Sandell (två från vänster),  
           Kaj Serholt (tre från vänster), Felicia Ferreira (sex från vänster), Lukas Berggren (sju 
           från vänster) och Ruth Nordström (åtta från vänster). 
           Foto: A.C.F - Stockholm  

 

Tar inte med allt som skrevs i denna artikel... detta är redan ett på tok för långt nyhetsbrev! 
MEN vill påpeka lite... 
 Allvar präglade möten om Nordens framtid 
 I dag, söndag, avslutades Nordic Summit i Citykyrkan i Stockholm. Uppskattningsvis besöktes helgen av 350 
 personer från de nordiska länderna. Syftet med helgen var att söka Gud för våra nordiska länders framtid.  

  

 Temat för helgen var "Guds plan för upprättelse – Nycklar till vår nordiska framtid". En röd tråd var de nordiska 
 ländernas roll och kallelse i den yttersta tiden. Särskilt betonades vikten av att stå i gapet för sin nation. 
  

 Fredagens förmiddagspass behandlade tillståndet i våra länder, vilket följdes av ett panelsamtal om de olika 
 roller som näringslivet, kyrkan och bönerörelser spelar samt vikten att förstå Israels roll i den yttersta tiden. 
  

 På kvällen predikade Hans Weichbrodt utifrån den andra psaltarpsalmen. Texten beskriver en tid av enorm 
 turbulens och revolt mot Gud. Men även om det skakar på jorden så är Gud i kontroll. Det finns en inbjudan  
 från Gud att det nu är tid att vända om. Vi kommer att gå mot en fruktbärande tid, men vi måste samtidigt  
 vara medvetna om att det kommer att ske mitt i stormen och inte i en lugn ankdam. 
 
 

 

Med tanke på att Sverigebönen förmedlar NAR-läror om 7 Bergen... så är det – i alla fall för mig – klart & 

uppenbart att ”de olika roller som näringslivet, kyrkan och bönerörelser spelar” har med 7 Bergen att göra... 

 

 

Att de kallat Hans Weichbrodt... är väl inte så konstigt då han är med i Sverigebönens ”Referensgrupp”:  

  http://www.sverigebonen.se/om-sverigebonen/ - Om Sverigebönen       Skrolla ner lite bara! 

 

MEN SE VAD JAG FANN NÄR JAG BARA SKULLE TA FRAM OVAN LÄNK         ... SOM ”BEVIS”...  

Nedan kopierat den 2/2-16 från http://www.sverigebonen.se/  

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_3_5_15.html
http://www.varldenidag.se/nyhet/2015/05/17/Allvar-praglade-moten-om-Nordens-framtid/
http://www.sverigebonen.se/om-sverigebonen/
http://www.sverigebonen.se/


  

 

OBS! 

Detta är Pingstkyrkan som skickade en 

församlingsmedlems son till ”bibelskola” hos 

NARianen Bill Johnson – Bethel Church... 

Se nyhetsbrev: 
Marknadsplats Rörelsen...  

7 Berg: NARianen Bill Johnsons läror sprids i Skara - DEL 12 >> 

 
 

 

http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2016/01/160206_skara1.pdf - PDF 

 

 

 

 

 

P.g.a. att jag fick se detta så fick jag göra 

ytterligare ett avbrott med detta nyhetsbrev  

och påbörja ett annat: 
7 Berg: NARianernas Sverigebönen åter till Skara - DEL 13 >> 

 

 

 

 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26_1_16_nar_skara.pdf
http://www.sverigebonen.se/wp-content/uploads/2016/01/160206_skara1.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_3_2_16_skara.pdf


Och så annonserade de om Sverigebönens ”Nationaldagsbön 2016” som naturligtvis Skara Domkyrka = Svenska 

Kyrkan var med och anordnade... men även 3 andra platser i Skaraborg hade ”registrerat sig” då detta kopierades... 

       

http://www.sverigebonen.se/    (nedan kopierat den 19 maj, 2016) 

 

 

                           http://www.bonekartan.se/nationaldagsbon 

 

 

 

 

http://www.bonekartan.se/mote/b735346b4d10305f2f05277bc5b00a0f07887030    

 

 

 

 

 

https://www.svenskakyrkan.se/skara/kyrkogardsforvaltningen           
         (Detta har tagits bort från länken!) 

 

 

       

 

 

 

              Svenska Kyrkan annonserade själva om detta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

HA INGET MED SÅDANT HÄR ATT GÖRA! 

Vare sig i Skara – Skaraborg eller om de kommer till DIN stad... 

 

 

Vi kan be för varandra, vår regering, för nationaldagen och för vårt samhälle UTAN att följa 7 Bergen strategier! 

 

 Plats: Pingstkyrkan 

 http://pingstlidkoping.se 
 
 Plats: Husaby 

 http://kristetcenter.com  
 
 Plats: Domkyrkan 

 

 Plats: Fridhem, Slättmissionens kapell 

 http://www.slattmissionen.se 

 Detta är de som anordnar Edsväraveckan 

 med Linnea Gunnarsson i spetsen!  
                                         

                                                                                                                   Har nämnt om dem i tidigare NAR-nyhetsbrev:         
                                            7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>  

 

Jag kan bara undra om evangelisten Ida Andersson  

hade accepterat att 7 Bergen strategier utövades i  

de kapell som hon var med och byggde...?? 

http://www.sverigebonen.se/
http://www.bonekartan.se/nationaldagsbon
http://www.bonekartan.se/mote/b735346b4d10305f2f05277bc5b00a0f07887030
https://www.svenskakyrkan.se/skara/kyrkogardsforvaltningen
http://pingstlidkoping.se/
http://kristetcenter.com/
http://www.slattmissionen.se/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html


TILLBAKA TILL CITYKYRKAN:   

http://www.cks.se/forsamlingen/ - OBS! Denna länk är också trasig…    Kopierat 9 maj, 2015 

De har uppdaterat hemsidan så nedan sidor finns inte längre... 

 

 

 

 

 

Ursäkta mig, men... VART i Bibeln står det 

om att vara en ”profetisk böneförsamling”? 

Ja, jag minns i alla fall inte att jag läst detta  

i min King James Bibel... 

 

 

 

 

 

Och de annonserade om NEW WINES Ledarkonferens  

som jag skrev om ovan! 

http://www.cks.se/ledarkonferens_2015/ - Ledarkonferens 

 (kopierat 9 maj, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fast här framkommer det att de gjorde konferensen i samarbete 

med New Wine – de hade med andra ord INTE bara hyrt ut 

lokalerna till dessa... 

Andrea Wigglesworth...  

= involverad i Vineyard – New Wine – på Irland & Skottland 

Martin Cave från Norge 

http://no.wikipedia.org/wiki/Martin_Cave - Han er utdannet lærer, 

og har siden 1979 arbeidet i Stavanger Indremisjon og IMI-Kirken 

Colin Dye från England 

http://www.colindye.com/  

 

 

http://www.causewaycoastvineyard.com/  

Causeway Coast Vineyard  

http://www.cks.se/forsamlingen/
http://www.cks.se/ledarkonferens_2015/
http://no.wikipedia.org/wiki/Martin_Cave
http://no.wikipedia.org/wiki/IMI-Kirken
http://www.colindye.com/
http://www.causewaycoastvineyard.com/


 http://www.causewaycoastvineyard.com/calendar/2014/10/12/sunday-morning-w-andrea-wigglesworth Sunday Morning w/ Andrea Wigglesworth 

St. Mungo's Church – Andrea Wigglesworth’s församling… 

http://www.stmungos.org/community/adults/   

Adults’ counselling 

Find out about Life & Soul Counselling at the Wellness Centre. 

Wellness at St Mungo’s is about being all that we are made to be, emotionally and spiritually. Through our Wellness Centre we offer a range of 

services and resources to the church and to the wider community. 

As a key element of the Wellness Centre, Life & Soul offers counselling for adults as individuals.  

We also provide counselling for couples using Imago therapy.         KJ = http://en.wikipedia.org/wiki/Imago_Therapy  

We also offer counselling for children as a separate service. 

 

Andrea Wigglesworth is the Director of Counselling and our team of counsellors are all trained to National Standards. 

http://www.stmungos.org/visit-us/staff-team/ - Staff Team 

 

  Man skulle kunna tro att hon är en ättling från Smith Wigglesworth... 

  Jag har sökt... men kan inte hitta några ”bevis” på detta... står t.ex. inget 

  om det på St. Mungo’s hemsida eller annonseras om det från New Wine. 

 

 

Andrea Wigglesworth Direktor för Rådgivning/Själavård 

Andrea är vår Direktor för Rådgivning/Själavård och leder "Liv & Själ" gudstjänst på St Mungos Hälsocenter  

i Balerno. Denna gudstjänst är öppen för Kyrkan och samhället i stort. Andrea är en Certifierad 

Rådgivare/Själavårdare, Klinisk Handledare, Imago Terapeut och medlem i Lärarteamet. Hon har också ett 

hjärta för mission och tjänar den vida Kyrkan genom att predika och undervisa på konferenser. 

 

 

http://www.stmungos.org/visit-us/who-we-are/ - Who we are 

Jag reagerar när jag ser vilka de 

länkar till – om man skrollar ner: 

http://www.alpha.org/ - Alpha 

 

Länk trasig! Men det står TYDLIGT 

New Wine Scotland 

http://www.eauk.org/ - evangelical 

alliance 

http://willowcreek.org.uk/ - 

Willow Creek Association UK & 

Ireland 

Ingen länk… 

The Scottish Episcopal Church som 

de är medlemmar i… 

Men här kan man läsa: 

http://www.scotland.anglican.org/  

 

 

 

http://www.causewaycoastvineyard.com/calendar/2014/10/12/sunday-morning-w-andrea-wigglesworth
http://www.stmungos.org/community/adults/
http://en.wikipedia.org/wiki/Imago_Therapy
http://www.stmungos.org/2015/community/children/
http://www.stmungos.org/2015/visit-us/staff-team/
http://www.stmungos.org/visit-us/staff-team/
http://www.stmungos.org/visit-us/who-we-are/
http://www.alpha.org/
http://www.eauk.org/
http://willowcreek.org.uk/
http://www.scotland.anglican.org/


Fortsättning från "ledarkonferens i Citykyrkan i samarbete med New Wine":                                                                          

 

Martin Caves hemsida: 

https://www.imikirken.no/ där man 2015 

annonserade om konferensdagar med 

NARianen Randy Clark... 

(kopierat 9 maj, 2015) 

 

Ledardagar med Randy Clark 

Och  

 

Helbrägdarkonferens /Helandekonferens 

med Randy Clark 

 

Det är ingen tvekan om att denne Martin Cave 

från Norge är NAR-involverad!!! 

Colin Dye – Kensington Temple: 

 http://www.kt.org/ - Kensington Temple London 

 

http://www.kt.org/what-we-do/ibiol/ - What we do / 

IBIOL 

Study at IBIOL 

Kensington Temple’s was founded in 1985 by Colin Dye, the 

Senior Minister of Kensington Temple London City Church. Today, 

20 years later, the International Bible Institute of London is one 

of the UK’s foremost Bible Colleges with a unique, pioneering 

approach to ministry. 

 

 IBIOL operates under an Apostolic and Prophetic mantle, with mandate from God to prepare His people to the ministry of the apostle, prophet, 

 evangelist, pastor and teacher and to see them fulfill their purpose and destiny as radical disciples of Jesus. There in an unprecedented urgency for 

 leaders to be formed, leaders who will give their all for the sake of the call to follow Jesus. IBIOL is the training place for first class leaders to a 

 first class ministry. 
 

 IBIOL is a church-based Bible School and therefore shares the vision of Kensington Temple London City Church to Make, Mature and Mobilize disciples to 

 fulfill the Great Commission to “Go into all the world and make disciples”. In addition to being a ‘Bible Institute’, we concentrate on training leaders.  

 We believe that “cell”-church contains the necessary elements for discipleship and training for leadership. In addition to attending regular classes, 

 students fully participate in the cell life and ministry of Kensington Temple London City Church. 
 

 Like it’s founder, IBIOL has a world vision and this is reflected by the thousands of multi-national students that have graduated and moved back to their 

 nations, or in many cases, moved on to other parts of the world to be used of God. IBIOL places a high priority on personal discipleship and together with  

 a strong theological foundation, IBIOL believes in a passion for evangelism and in having a hunger for the Holy Spirit and His ministry of power and purity. 
 

 Student Life at the IBIOL 

 Life at IBIOL is dynamic and exciting as is life in the city of London. Students come from all over the world including cell members from the church. With 

  over 109 different nationalities, the diverse cultural uniqueness is expressed in creative ways through the year at Kensington Temple and IBIOL. 
 

 There is a strong sense of togetherness as students work together grow in both discipleship and ministry. Worship times bring the sense of God’s presence, 

 holiness and joy to the school. All the above and so much more add to IBIOL being on the forefront of cutting edge ministry, training and equipping in  

 the Body of Christ.  
 

 Personal Mentoring 

  Along with close ties developed through the church and IBIOL staff, every student is placed in a leadership cell where a cell leader, oversees their 

 spiritual development and growth. 
   

  Studera på IBIOL      KJ = Internationella Bibel Institutet av London 
   

  IBIOL arbetar under en Apostolisk och Profetisk mantel, med ett mandat från Gud att förbereda sitt folk till tjänsten/ministryn för 

  apostel, profeten, evangelisten, pastorn och läraren och se dem uppfylla sitt syfte/ändamål och öde som radikala Jesu lärjungar. 
   

  Vi tror att "cell"-kyrka innehåller de nödvändiga elementen för lärjungaskap och utbildning för ledarskap.  

  Förutom att delta i vanliga klasser, så deltar studenterna till fullo i cell livet och i verksamheten i Kensington  

  Temple London City Church.  

Jag översätter inte allt! 

Jag översätter inte allt! 

https://www.imikirken.no/
http://www.kt.org/
http://www.kt.org/what-we-do/ibiol/


IBIOL står för  

“International Bible Institute of London” 

IBIOS står för  

”International Bible Institute of Stockholm” 

 

 

CITYKYRKAN:    

Citykyrkans Bibelskola =  http://www.ibios.se/BIBELSKOLAN/    (kopierat 9 maj, 2015) 

  

   
 

=  Citykyrkan förmedlar allstå Kensington Temples bibelskola...          (Nyare länk:  http://www.ibios.se/ ) 

  
 http://www.ibios.se/ibios/om-bibelskolan/    

 Vilka är vi? 

 Citykyrkans bibelskola anordnas av Kaggeholms folkhögskola i samarbete med Citykyrkan i Stockholm. 

 Citykyrkan driver sin kursverksamhet genom IBIOS. En av kurserna är Citykyrkans Bibelskola som är en samverkanskurs mellan 

 Kaggeholms Folkhögskola och Citykyrkan. 

 Citykyrkan ligger ett stenkast från Hötorget, Stockholm och är en tillbedjande, växande och utrustande församling med starkt 

 samhällsengagemang. 

 IBIOS är en träningsplats mitt i Citykyrkan. IBIOS utmärkande drag är betoningen på det övernaturliga livet förenat med en teologisk 

 förankring i en lärjungatränande miljö. IBIOS har en internationell prägel och antar elever från hela världen. 

 Kaggeholms Folkhögskola är en del av Pingströrelsens Skol- och kursverksamhet. Skolan är belägen utanför Stockholm på Ekerö,  

 vid Kaggeholms slott. För att se deras övriga kursutbud gå till deras hemsida >> 

 Värdegrund 

  – Den Kristna människosynen, om alla människors lika värde, ska vara i centrum både i undervisning och i skolans övriga arbete 

 – Vi vill skapa förutsättningar för elevens utveckling och välbefinnande. 

 – Tillsammans ta ansvar och stå upp för en demokratisk värdegrund 

 Citykyrkans Bibelskola är fullt CSN berättigat. 

 http://en.ibios.se/om-bibelskolan/kursplan/ - Kursplan 

 UTDRAG: LIFE AND MINISTRY 

  TOPICS: 

  See a friend saved 

  Nursing new believers 

  Discipleship training 

  Leadership 

  Prophetic Lifestyle 

  Counseling and deliverance Är det här som Ellel-läror förmedlas??     

  Marriage & Family 

  Finances 

  Practical Evangelism 

  Spiritual disciplines 

  Identity 

  Missions 

  Individual development plan 

 Preparation for ministry 
 The course for the international team. Fortsätt! 

http://www.ibios.se/BIBELSKOLAN/
http://www.ibios.se/
http://www.ibios.se/ibios/om-bibelskolan/
http://www.cks.se/
http://www.ibios.se/
http://www.kaggholm.nu/
http://www.kaggeholm.nu/
http://en.ibios.se/om-bibelskolan/kursplan/


 

  
 TOPICS: 
 Five fold ministries  NAR har jobbat febrilt med att förmedla om denna “femfaldiga tjänsten”... 
 Intro: Apostolic Christianity  
 The Apostle 
 The Prophet 
 The Evangelist 
 The Pastor 
 The Teacher 
 
 Anointed to minister 
 How to flow in the anointing 
 Breakthrough anointing    Detta är NAR-läror så det stinker långväga!!!! 
 Healing anointing 

 

På svenska så kan jag inte hitta denna beskrivning…    

 http://www.ibios.se/om-bibelskolan/kursplan/    Hm... listan är kortare på svenska!!! 

 

 http://www.ibios.se/ibios/om-bibelskolan/undervisning/

  

  

År 2011 kunde man läsa detta på deras hemsida:      (det har naturligtvis ändrats sedan dess – men jag hade sparat detta!) 

http://www.ibios.se/ - Heaven invading earth through your life! 
http://www.ibios.se/presentation/lararna/ - IBIOS International Bible Institute of Stockholm 
Mitt i huvudstaden med lärjungaträning i fokus. En bibelskola i Citykyrkan, Stockholm tillsammans med Colin Dye och 
Kensington Temple, London. 
 
Lärarna 
“Det som berikar IBIOS mest är bredden på lärare som erbjuds. Bland annat får vi regelbundna besök från Kensington 
Temple i London och Colin Dye som varit med och grundat denna skola. Vi får även besök från andra internationella talare 
som alla bidrar med skärpa, djup och erfarenheter. De svenska lärarna har alla handplockats för att ge eleverna en gedigen 
grund i Ordet men som också är föredömen som inspirerar. 
 
Colin Dye. Föreståndare i Kensington Temple. Grundare av IBIOS och upphovsman till mycket av kurslitteraturen.  
Ämnen:  Lär Känna Fadern, Andlig Tjänst, m.fl. 
 
Daniel Viklund. Föreståndare i Västerdalarnas Friförsamling. Ämne: Profetskola 
 
Paige Junaeus. Bibellärare från Kalifornien, USA. Ämne: Tabernaklet – Praktisera Guds Närvaro 

 

 

Den 9 maj, 2015 – kunde man bl.a. läsa: 

http://www.ibios.se/om-bibelskolan/  

 IBIOS är en träningsplats mitt i Citykyrkan. IBIOS utmärkande drag är betoningen på det övernaturliga livet förenat med en 

 teologisk förankring i en lärjungatränande miljö. IBIOS har även en internationell prägel bland annat genom samarbetet 

 med Kensington Temple, London. 

 

Har skrivit om Daniel Viklund  

i tidigare nyhetsbrev... 

http://www.ibios.se/om-bibelskolan/kursplan/
http://www.ibios.se/ibios/om-bibelskolan/undervisning/
http://www.ibios.se/ibios/om-bibelskolan/undervisning/
http://www.ibios.se/
http://www.ibios.se/presentation/lararna/
http://www.ibios.se/om-bibelskolan/
http://www.ibios.se/
http://www.kt.org/


CITYKYRKAN – igen:    (kopierat 9 maj, 2015 – så länkarna fungerar inte längre då de ändrat hemsidan) 

 

http://www.cks.se/category/ibios/     Man fick skrolla ner lite!

  
  http://wtctheology.org.uk/people/faculty/ - Fakultet 

  Jag tar inte med vad som stod om dessa lärare... men mitt i vad som ”verkade sunt”...  

  så kom dessa ämnen som de lär ut:   Även detta stinker NAR-läror långväga!!!! 
   

  Transformational Leadership  Transformerande Ledarskap 

  Spiritual Formation & Leadership Andlig Formation & Ledarskap 

  Kingdom Ministry  Kungadöme Tjänst/Ämbete 

  Kingdom Work and Business  Kungadöme Arbete och Affärsliv 

 

 New Wine och deras samröre med NARianen Bill Johnsson har jag också skrivit och varnat för: 

  New Wine och Bill Johnson >> 
 Och om Bill Johnsons utombibliska läror så som "Grave Soaking" skrev jag kortfattat om här:  

  Marknadsplats Rörelsen .. 7 Berg: NARianen Bill Johnsons läror sprids i Skara - DEL 12 >>  

 

Och Sverigebönens ”Marknadsplatsrörelsen” a la NARs 7-Bergen Strategi håller Citykyrkan tydligen på med lite själva...  
 

http://www.cks.se/natverkslunch-26-april-2015/ - Nätverkslunch  (kopierat 9 maj, 2015 – även detta är en trasig länk!) 

  

Os Hillman är NARianernas  

”Förändrings Agent”  

när det gäller Marknadsplatsrörelsen 

och de enskildas arbetsplats 

http://www.marketplaceleaders.org/ 

 

 

 

 

... har du din arbetsplats och Guds rike på hjärtat... 

Detta låter ju ”ofarligt” och oerhört Bibliskt... MEN... när vi VET 

(från tidigare nyhetsbrev) att Citykyrkan är involverade med 

Sverigebönen och dess 7 Bergen, så blir dessa ord med en gång 

tydligt ”NARianskt” och olustigt! 

 

    Kan det bli   

     tydligare än så här!??! 

 

    Samarbete... i New Wine Nätverket 
 

 

De länkar till denna hemsida: 

  http://wtctheology.org.uk/ 
Westminster Theological Centre 

http://www.cks.se/category/ibios/
http://wtctheology.org.uk/people/faculty/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_31-3-11.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26_1_16_nar_skara.pdf
http://www.cks.se/natverkslunch-26-april-2015/
http://www.marketplaceleaders.org/
http://wtctheology.org.uk/


Och Citykyrkan började året 2016 med 21 Dagar i Bön och Fasta http://www.cks.se/21-dagar-i-bon-och-fasta-2015/  
  

 http://www.cks.se/wp-content/uploads/2015/01/21_days_prayer_fasting_A3affisch_2015.jpg  - Affisch 

 

(kopierat i slutet av 2015 eller början av  

2016 – även dessa länkar är tyvärr trasiga!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi åter igen att de har 

samarbete med Sverigebönen! 

 

 

 

 

 

Ja, de har haft fler seminarier... http://www.cks.se/category/kurser_seminarier/ men den sidan kommer vi inte in på längre... 

Och ALLT DETTA ovan har hänt i den kyrka där Gertrud Storsjö  VARIT  med i församlingsledningen:  

Jag upprepar: http://www.cks.se/forsamlingen/medarbetare/ - Medarbetare     (tyvärr trasig länk!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hm... så... fr.o.m. år 2016 kanske man ska skriva att hon VARIT med i församlingsledningen i Citykyrkan...! 

Men alla länkar & ”event” ovan skedde i alla fall då hon VAR med i ledningen... så hon har del i det... 

Om hon fortfarande är medlem eller helt lämnat Citykyrkan kan jag inte hitta någon information om... 

 

För på deras nya hemsida 

(från slutet 2015 – början av 2016?)  

under kontakt http://cks.se/kontakt/  

så kan man, om man skrollar ner lite,  

se en lista på ”medarbetare”...  

finns INTE Gertrud Storsjö längre med...  
 

 

Det tycks bara vara Paul Orlenius (Föreståndaren) och 

Lovisa Tholerud (Kursledare IBIOS) som finns kvar från 

gamla hemsidans ”Församlingsledningen".   

 

OBS! 

  

http://www.cks.se/21-dagar-i-bon-och-fasta-2015/
http://www.cks.se/wp-content/uploads/2015/01/21_days_prayer_fasting_A3affisch_2015.jpg
http://www.cks.se/category/kurser_seminarier/
http://www.cks.se/forsamlingen/medarbetare/
http://cks.se/kontakt/


På Citykyrkans nya hemsida annonserade de också om sitt deltagande i Sverigebönens nationaldagsbön: 

http://cks.se/2016/05/20/nationaldags-bon/   (länken är nu borttagen!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta fann jag vid ett tillfälle när jag googlade om Citykyrkan: 
http://www.academia.edu/10502466/Kjell_Sj%C3%B6berg_-_personhistorisk_artikel 
 - - - 
 Sjöberg, Stanley (1936-)  

 Född i USA som son till missionären Tage Sjöberg och bror till Kjell Sjöberg. Stanley Sjöberg har sedan slutet av 1950-talet varit en av 

 centralgestalterna i svensk pingströrelse och karismatisk väckelse. 1959 tog han initiativ till sommarevangelisation bland ungdomar i 

 Europa, vilket sedan blev en bestående verksamhet i svensk pingströrelse under flera decennier. 1966-68 ingick Sjöberg i pastorsteamet 

 i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Efter att ha mött den karismatiska väckelsen bland romerska katoliker i USA 1969, blev han under 1970-

 talet den främsta företrädaren för väckelsen i Sverige. Han tillträdde som pastor för 5 Citykyrkan i Stockholm 1970 och gjorde 

 församlingen till en plattform för den karismatiska väckelsen. Benny Hinn, David du Plessis, David Yonggi Cho, John Hurston och Aril 

 Edvardsen är exempel på talare som besökte Citykyrkan och dess konferenser under 1970-talet. Sjöberg anknöt medvetet till den 

 internationella församlingstillväxtrörelsen och försökte tillämpa och föra in dess idéer i Sverige. Citykyrkan växte under Sjöbergs tid 

 som pastor (1970-83) från cirka 500 till närmare 1500 medlemmar och cirka 800 personer döptes. Sjöberg tog en rad initiativ för att 

 överbrygga klyftan mellan den svenska pingströrelsen och andra kristna kyrkor och samfund och blev därigenom en vägröjare för 

 kristen enhet i den karismatiska väckelsens anda. Dessa initiativ, liksom de nära kontakterna med Aril Edvardsen i Norge, ledde till 

 konflikter med den svenska pingströrelsen. Sjöbergs ekumeniska initiativ ifrågasattes och hans annonser för Aril Edvardsens 

 predikobesök i Citykyrkan censurerades av tidningen Dagen. Efter avgången från Citykyrkan 1983 har Sjöberg dels arbetat med att 

 bygga upp en ny karismatisk församling i Sundbyberg, Centrumkyrkan, utanför Stockholm och dels verkat för evangelisation och 

 ekumenik på ett nationellt plan i Sverige. Han avgick som pastor för Centrumkyrkan år 2005 men kvarstår som nära associerad med 

 dess ledarskap. Församlingen har i dagsläget cirka 700 medlemmar. Bland betydelsefulla initiativ som tagits av Sjöberg under 1990-

 talet och 2000-talet kan nämns den allkristna konferensen med David Yonggi Cho i Stockholm 1994 och Jesusmanifestationen i 

 samma stad 2008. Båda dessa möten samlade över 10000 deltagare från hela Sverige och från många olika kyrkor och samfund.  

Så... kanske inte att undra på att de bejakar Trosrörelsens NAR-strategier! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nej, Gertrud är inte ensam om allt detta jag skrivit om ovan – men hon tillåter/har tillåtit det som del i församlings-
ledningen! Guds Ord säger att vi ska lämna sådant här – att inte ta del i sådant... så då borde hon ha lämnat sin post som 
församlingsledare långt tidigare OM hon inte hade samtyckt! 
Alla kan begå fel och misstag – ingen är felfri – men det handlar inte om fel och misstag! 
Detta handlar om uppenbara villoläror som bejakas och förmedlas av förkunnare idag – och även av Gertrud Storsjö. 
Ett offentligt avståndstagande och ursäkt för att ha vilselett kristenheten vore att förvänta OM hon inte samtycker idag. 
Men... hon är ju fortfarande med i Ellel Sveriges styrelse... så det lär bli svårt... 
 
Apologeten Cecil Andrews från ‘Take Heed’ Ministries nämner om Ellel i mitten av denna artikel från 2015:  
http://www.takeheed.info/pdf/2015/July/Ellel-Ministries.pdf   Se bilaga # 18 Ellel-Ministries_Take Heed_July 2015 
Han avslutar sin artikel med dessa ord:      = så det är inte bara jag som varnar för Ellel! 
… ample proof and evidence of why MIKE BICKLE and his INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER should be avoided by God’s people. 
Likewise, any ministry that recommends them, (and ELLEL MINISTRIES) as NEW HEART MINISTRIES have done, should similarly be avoided. 
          … tillräckligt med bevis och belägg på varför Mike Bickle och hans INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER bör undvikas av Guds folk. 
         Lika så bör varje ministry som rekommenderar dem, (och Ellel MINISTRIES) som NEW HEART MINISTRIES har gjort, undvikas på samma sätt. 

http://cks.se/2016/05/20/nationaldags-bon/
http://www.academia.edu/10502466/Kjell_Sj%C3%B6berg_-_personhistorisk_artikel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tage_Sj%C3%B6berg
http://www.takeheed.info/pdf/2015/July/Ellel-Ministries.pdf


Här är ett utdrag från ett e-mail jag fick i respons till nyhetsbrevet om Ellel – från 2012: 
 From:  
 Sent: den 15 december 2012 22:53 
 To: Karin Jansson 
 Subject: Re: Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... NAR i Sverige via "Bönerörelser" - DEL 4 
 
 Tack Karin! 
  Ellel ministries har varit i grannbyn och lärde ut att barn som är född utanför äktenskapet har onda andar i sig (!!!!)  
 De lärde även att om man köper saker på secondhand kan det finnas onda andar i dem...  
 Som han sa, han som var på mötet, då har man lite tro på blodets beskydd!!  Och skulle jag vilja tillägga att: Jesus har all  
 makt i himmel och jord genom den seger han vann på Golgata när Han dog för oss och offrade sitt dyrbara blod!  
 Herre Jesus Kristus förbarma dig över oss och de människor som sätter sin tro till lögnen! 

 

Ytterligare ett e-mail respons om Ellel – från 2012: 
 Guds Frid kära syster! 

 Läste på Berndt Isakssons hemsida. 

 Signaturen BirGittan skriver: ”Jag funderar över om det för en pånyttfödd kristen kan finnas behov av att bryta  

 släktförbannelser eller att be om förlåtelse för synder som andra t.ex. föräldrar begått. Jag har läst undervisning av  

 Anita Barker-Andersson som gör mig väldigt konfunderad. För mig påminner det om Ellel-rörelsens undervisning 

  med ett väldigt fokus på demoner. När jag tillhör Jesus Kristus och hans namn är över alla andra namn, vad finns 

  det då för ytterligare behov?” 

 Berndt svarar:   ….”alla synder och andliga band och hämningar bryts i den fullkomliga frälsningsgåvan du får av  

 Jesus i den frälsning Han ger och ÄR. Den frälsningen behöver inte kompletteras. Det är vad summan av Guds Ord 

 har att säga i denna viktiga fråga.” 

 Tänkte det kunde vara intressant för dig med tanke på ditt brev om Ellel. 

Jag skulle vilja utmana varje läsare att våga rannsaka det som Göra & Roswita, Gertrud och andra inom Ellel 

Ministries lärt ut och fortsätter att lära ut... Jämför med Bibeln – inget annat!  

Och tillåt inte lojalitet till människor och sammanhang göra att du kompromissar med Sanningen... 

Vill bara nämna... i februari 2013 så jag samtalade med Daniel Viklund i telefon... om något helt annat... 
MEN under samtalets gång nämnde jag om Gertrud Storsjö – att hennes namn kom upp efter mitt nyhetsbrev om Ellel...  
Han ansåg att hon var jättebra!  Jag berättade att jag nyss läst hennes nya bok ”Buddha eller Kristus” och att den hade bra fakta, 
MEN att hon tyvärr missade att få fram att Kundalini kommit in i församlingar via Trosrörelsen... och att hon tyvärr i boken har länk  
till Ellel Ministries = att hon fortfarande promotar dem! Det blev han förvånad över att höra... (Jag tror att jag glömde nämna för 
honom att hon varit involverad i Ellel i många år...) 
Så nämnde jag också för Daniel att hon 2012 var med i Jesusmanifestationen och hade förbön tillsammans med katolska präster – 
och jag påpekade att hon bejakar ekumeniken och RKK... Det blev han också förvånad över och sa att han skulle behöva träffa 
henne – han trodde inte att hon är insatt och vet så mycket... han trodde att om hon får veta, så ändrar hon sig...  
HOPPAS HAN HADE RÄTT! 
Men... jag har hittills inte hört något om detta – vare sig från Daniel Viklund eller läst på nätet om något offentligt 
avståndstagande från Gertrud Storsjös sida... bägge tycks fortsätta på sina ”spår”... tragiskt nog! 

 

Åter igen; jag tvivlar inte på att Göran & Roswitha och Gertrud (och ”Ellel-anhängare”) är hängivna och underbara 

personer som vill hjälpa människor... MEN de bejakar Ellels villoläror... och om de själva inte är NARianer, så är de i 

alla fall NAR-promotare och NAR-influerade... = NAR-infekterade... 

John 3:36: 
 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life;  
 but the wrath of God abideth on him.    King James Version  

 
He who believes in the Son has everlasting life; and he who does not believe the Son shall not see life,  
but the wrath of God abides on him.”    New King James Version  
 
Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet,  
utan Guds vrede blir kvar över honom."    Svenska Folkbibeln  
 
Den som tror på Sonen har evigt liv, men den som inte tror på* Sonen ska inte få se livet,  

utan Guds vrede förblir över honom. *Alt. övers.: inte lyder, inte rättar sig efter.                 (Reformationsbibeln –   
      SRB NT september 2016)             

 

http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf
http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf


Må vi bli funna ”i Kristus” – ”i Sanningen” – och att vi både tror på och lyder Sonen!! 
Hade med nedan utdrag i första nyhetsbrevet om Ellel där jag skrev om Todd Bentely – men det tål att upprepas! 

  Nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: Todd Bentley = NAR Del 5  >> 

 

Från Johanna Michaelsens bok “The Beautiful Side of EVIL” (Den Vackra Sidan av ONDSKA), sidan 191: 
      It is not testing the Spirit that quenches Him, but rather it is sin, rebellion, disobedience and willful ignorance which grieve Him.  

 The only one who is insecure about testing the gifts is the one who doesn’t know the Scriptures, for they tell us practice proves  

 the genuine and pleases God. 

      Unless the church recognizes this and repents before the Lord, seeking to bring restoration and purity to the body which is now  

 polluted by counterfeits and false doctrines, how will we survive these days? We will be rent apart by strife and factions. We will  

 be as salt that has lost its taste, and how then will be be able to reach a world dying in the stranglehold of occult deception with  

 the glorious truth of our victory in Christ? 

      As it is, occultists usually feel right at home in our meetings, for they see whooping down of the Spirit, shaking hands  

 “uncontrollably” in techinques that smack of aura manipulation, falling into trance-like states, and crying out “words of  

 knowledge” just as the clairvoyants do in certain spiritualist centers. They see us demanding God’s immediate performance as do  

 white magicians who also use the name of God and Jesus and the Holy Spirit in their rituals. They see us literally barking like dogs  

 “in the spirit”. They see us being bounced off the floor by an unseen force, even as I frequently saw happened to Pachita when she  

 was possessed. They hear deafening confusion of babbling tounges, each one screaming louder than the next, as though the Lord  

 were deaf. They see us indiscriminately laying on hands for healing, even as they do, with no call whatever to confession and  

 repentance of sin, (which also thrives among us) (James 5:14-17). 

      How then can we call the occultist to repentance? How then can we presume to call him into a relationship with the Holy, Living  

 God in whom there are no “shifiting shadows” (James 1:17)? “God is not a God of confusion but of peace, as in all the churches  

 of the saints” (1 Corinthians 14:33).  

      It does not “inhibit the spirit” or “box God in” to establish order in our meetings. Or so Paul Believed. (1 Corinthians 14:37-40).  (KJV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Det är inte att testa Anden som släcker Honom, utan snarare är det synd, uppror, olydnad och uppsåtlig 

ignorans/okunnighet som bedrövar Honom. Den enda som är osäker över att testa gåvorna är den som inte 

känner till Bibeln, ty de berättar att praktiken bevisar det genuina och behagar Gud. 

     Om inte kyrkan erkänner detta och ångrar/omvänder sig inför Herren, i syfte att åstadkomma 

återupprättande och renhet till kroppen som nu är förorenad av förfalskningar och falska doktriner/läror, hur 

ska vi överleva dessa dagar? Vi kommer att slitas isär av strider och fraktioner. Vi kommer att vara lika salt 

som har förlorat sin smak, och hur kommer vi då att kunna nå en värld, som är döende i järngrepp/stryptag av 

ockult bedrägeri, med den härliga sanningen om vår seger i Kristus? 

     Som det är nu, så känner sig ockultisterna vanligtvis rätt hemma i våra möten, för de ser Anden ropas ner, 

händer som skakar "okontrollerat" i tekniker som påminner om auramanipulation, fallande i trance-liknande 

tillstånd, och utropande av "kunskapens ord" precis som klärvoajanter gör i vissa spiritualistiska center. De ser 

oss kräva Guds omedelbara prestation som vita magiker gör som också använder Guds namn och Jesus och 

Den Helige Ande i sina ritualer. De ser oss bokstavligen skälla som hundar "i anden". De ser oss studsa undan 

från golvet av en osynlig kraft, liksom jag ofta såg hände med Pachita när hon var besatt. De hör 

öronbedövande förvirring av Babblande tungor, var och en skriker starkare än den andra, som om Herren var 

döv. De ser oss urskillningslöst praktisera handpåläggning för helande, så som de gör, utan någon som helst 

uppmaning till att bekänna och omvända sig från synd, (som också frodas hos oss) (Jakob 5:14-17). 

     Hur ska vi då kunna kalla ockultisten till ånger/omvändelse? Hur ska vi då kunna anta att kalla honom till en 

relation med den Helige, Levande Guden hos vilken ingen förändring finns, och ingen växling mellan ljus och 

mörker (”inga skiftande skuggor”) (James 1:17)? " ty Gud är inte oordningens Gud, utan fridens, som i alla de 

heligas församlingar. " (1 Kor 14:33). 

     Det "hämmar inte anden" eller "placerar Gud i en låda" genom att skapa ordning i våra möten. Så trodde i 

alla fall Paulus. (1 Kor 14:37-40). (KJV = King James Version) 
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http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_27_9_13nar5.html


Har haft med dessa Bibelverser i tidigare nyhetsbrev – men värda att tas med igen! 
 
Titus 2: 7-8, 11-12  
 

7 
In all things shewing thyself a pattern of good works: in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity, 

 8 
Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed,  

 having no evil thing to say of you. 
 11 

For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, 
 12 

Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, 
  and godly, in this present world;    King James Version (KJV) 
 
 

7 
och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet.  

 8 
Var sund och oklanderlig i ditt tal, så att din motståndare måste skämmas, då han inte har något ont att säga om oss. 

 11 
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.  

 
12 

Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt,  
 rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,  Svenska Folkbibeln (SFB) 

 7. och visa dig själv i allt som ett föredöme i goda gärningar, med oförfalskad lära, i värdighet och äkthet, 
 8. med sunt, oangripligt tal, så att motståndaren skäms, då han inte har något ont att säga om dig. 
 11. För Guds nåd som ger frälsning har uppenbarats för alla människor.  
 12. Den lär oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen, 
 13. och att vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet. 
      (Reformationsbibeln – SRB NT september 2016) 

LÄS HELA 2 Tessalonikerna 2 – men SPECIELLT verserna: 9-12, 15 
 9. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under < 
 10. och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, 
 därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta.  
 11. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen,  
 12. för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten. 
 13. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er, bröder, som är älskade av Herren,  
 därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning, genom Andens helgelse och sanningens tro.  
 14. Till det har han kallat er genom vårt evangelium, för att ni ska få del i vår Herre Jesu Kristi härlighet.  
 15. Så därför, bröder, stå fasta och håll er till de lärdomar som ni har blivit undervisade i,  
 vare sig muntligt eller genom brev från oss.   (Reformationsbibeln – SRB NT september 2016) 
 
 9 

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under  
 

10 
och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade,  

 eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.  
 

11 
Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen  

 
12 

och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 
 15 

Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.                  Svenska Folkbibeln (SFB) 

 9 
Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, 

 10 
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; 

  because they received not the love of the truth, that they might be saved. 
 

11 
And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie: 

 12 
That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. 

 15 
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle. 

                     King James Version (KJV) 

2 Thessalonians 3: 2, 6, 14-15  
 2 

And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith. 
 6 

Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from 
 every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. 
 14 

And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. 
 15 

Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. King James Version (KJV) 

 2 
och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron.  

 6 
Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från  

 varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått
[a]

 av oss.  
 14 

Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra,   
 så att han får skämmas.

 

 15 
Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder.   Svenska Folkbibeln (SFB) 

 2. och att vi blir räddade från dem som uppför sig mycket illa och onda människor. Alla har ju inte tron. 
 6. Men vi befaller er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn, att ni drar er ifrån varje broder som lever oordentligt  
 och inte följer de lärdomar som han har fått av oss. 
 14. Men om någon inte lyder det vi säger i detta brev, ge noga akt på den mannen och umgås inte med honom, så att han får skämmas. 
 15. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. (Reformationsbibeln – SRB NT september 2016) 
 

http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf
http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Thessalonians%203&version=SFB#fsv-SFB-29735a
http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf


Ordspråksboken 5:23  

 He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.  King James Version (KJV) 

 He shall die for lack of instruction, And in the greatness of his folly he shall go astray.    New King James Version (NKJV) 

 Han måste dö i brist på förmaning, genom sin stora dårskap går han vilse.  Svenska Folkbibeln (SFB) 

 Han dör av brist på förmaning, i sin stora dårskap går han vilse.   Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15) 

 Han måste dö, därför att han icke lät tukta sig; ja, genom sin stora dårskap kommer han på fall.   Svenska 1917 (SV1917) 

  

 Han kan inte lägga band på sig, och han gräver sin egen grav.   Nya Levande bibeln (SVL) 

 OBS! Nya Levande Bibeln är ingen Bibelöversättning – det är en parafras... men jämför med ovan text = så olika! 

 Bara ETT av massor av exempel på VARFÖR det är viktigt att ha rätt Bibel – en som använt korrekt grundtext! 

 

Elvor och Janne länkade i höst till denna artikel från 2015 på deras hemsida – skriven av Jacob Prasch. 

Jag kan varmt rekommendera att läsa hela artikeln! Nedan några utdrag... med SvEngelsk översättning! 

https://www.moriel.org/component/k2/item/2347-why-three-years-of-toronto-and-still-no-revi... 
Why Three Years of Toronto and No Revival?   Varför Tre års Toronto och ingen väckelse? 
 

And if thy brother sins, go and reprove him in private; if he listens to you, you have won your brother. But if he does not listen to you, take one or two 

more with you, so that by the mouth of two or three witnesses every fact may be confirmed. And if he refuses to listen to them, tell it to the church; and 

if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax-gatherer. (Matthew 18:15-18). 

 Vidare, om din broder syndar mot dig, så gå och tillrättavisa honom enskilt mellan dig och honom. Om han lyssnar på dig, så har du 

 vunnit din broder. Men om han inte lyssnar till dig, så ta med dig en eller två till, för att var sak ska avgöras efter två eller tre vittnens 

 ord. Och om han inte lyssnar till dem, så säg det till församlingen. Och om han inte lyssnar till församlingen, ska han vara för dig 

 som en hedning och tullindrivare. (Matteus 18:15-18). (Reformationsbibeln – SRB NT september 2016 ) 

As F.F. Bruce pointed out, this speaks of going to another Christian about their sin, not about their doctrine. 

Today we have people teaching false doctrines who, when they are challenged, respond with: "You didn't come to me on the basis of Matthew 

18." Jesus never taught to go to your brother about his doctrine. In fact, when it came to the issue of circumcision of Gentiles, and behavior 

associated with it, Paul rebuked Peter in the presence of all. 

 Som F.F. Bruce påpekade, så talar detta om att gå till en annan kristen om deras synd, inte om deras lära. 

 Idag har vi människor som undervisar falska läror som, när de blir utmanade, svarar med: "Du har inte kommit till mig på grundval av 

 Matteus 18."  Jesus lärde aldrig att gå till din bror om hans lära. Faktum är att när det kom till frågan om omskärelse av hedningar, 

 och beteende i samband med det, så tillrättavisade Paulus Peter i allas närvaro. 

- - -  

We always get the same response: "Touch not the Lord's anointed!"  I profoundly wish that those who quote that verse would read it.  

 Vi får alltid samma svar: "Rör inte Herrens smorde" Jag önskar djupt att de som citerar den versen skulle läsa den. 

It is true that King David would not touch King Saul in the cave of Ein Gedi. However, that never stopped David or Samuel the prophet from 

telling the truth about King Saul. He said King Saul was a treacherous, back-slidden and murderous man. And that verse is not going to stop me 

telling the truth about Rodney Howard-Brown or Kenneth Copeland. 

 Det är sant att kung David inte rörde kung Saul i grottan Ein Gedi. Men det hindrade aldrig David eller profeten Samuel från att 

 säga sanningen om kung Saul. Han sade att kung Saul var en förrädisk, avfälling och mordisk man. Och den versen kommer inte att 

 hindra mig från att berätta sanningen om Rodney Howard-Brown eller Kenneth Copeland. 

If you think that is what "touching God's anointed" means, tear the four Gospels out of your Bible. Turn to the Epistles. Look out for Alexander the 

coppersmith (2 Timothy 4:14); look out for Demas (2 Timothy 4:10). Look out for Diotrephes (3 John 9). Quick! Tear the Epistles out of the Bible, 

they are touching God's anointed. They are naming the names in public; they are naming them in published letters. 

 Om du tror att det är vad "röra Guds smorde" betyder, riv ut de fyra evangelierna ur din Bibel. Vänd dig till Apostlabreven. Se upp för 

 kopparsmeden Alexander (2 Timoteus 4:14); se upp för Demas (2 Timoteus 4:10). Se upp för Diotrephes (3 Johannesbrevet 9). Snabbt! 

 Riv ur Apostlabreven ur Bibeln, för de rör Guds smorde. De namnger namn offentligt, de namnger dem i publicerade brev. 

If you think "touch not God's anointed" means that you should not stand up to those who are teaching error to God's people and misleading 

them, you may as well throw away the whole Bible and write your own, which is essentially what these people are doing, any way. 

 Om du tror att "rör inte Guds smorde" betyder att du inte ska stå upp mot dem som undervisar villfarelse till Guds folk och vilseleder 

 dem, så kan du lika gärna kasta bort hela Bibeln och skriva din egen, vilket i huvudsak är vad dessa människor gör, ändå. 

- - -  

Unbiblical worship. They began by worshipping the true God in an unbiblical way. And another god came in and counterfeited it. Before they 

knew it, they were worshipping the Caananite Baal (who even called himself Baal Shomayim-'The husband or master of heaven'). 

 Obiblisk tillbedjan. De började med att tillbe den sanne Guden på ett obibliskt sätt. Och en annan gud kom in och förfalskade den. 

 Innan de visste om det, så tillbad de den Caananitiske Baal (som även kallade sig Baal Shomayim-'Maken eller himmelens härskare"). 

When you begin to worship the true God in an unbiblical way, an alien spirit will counterfeit Him. That is why God gave the Jews such technical 

detail in the Torah (in Leviticus) for the worship, because the Caananite worship could so easily counterfeit and parallel it. 

 När du börjar tillbe den sanne Guden på ett obibliskt sätt, så kommer en främmande ande att förfalska Honom. Det är därför Gud gav 

 judarna en sådan teknisk detalj i Moseböckerna (i 3 Mosebok) för tillbedjan, eftersom Caananit tillbedjan så lätt kunde förfalska och 

https://www.moriel.org/component/k2/item/2347-why-three-years-of-toronto-and-still-no-revi
http://biblia.com/bible/nasb95/Matthew%2018.15-18
http://biblia.com/bible/nasb95/Matthew%2018.15-18
http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Timothy%204.14
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Timothy%204.10
http://bible.faithlife.com/bible/nasb95/3%20John%209
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Timothy%204.14
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Timothy%204.10
http://bible.faithlife.com/bible/nasb95/3%20John%209


 jämställas med den. 

If you begin worshipping the true God in a wrong way, another spirit will get in. The Toronto stuff is the work of an alien spirit. 

The Holy Spirit points people toward confessing Jesus, never Himself-that proves the Toronto spirit is not the real Holy Spirit. 

 Om du börjar tillbe den sanne Guden på ett felaktigt sätt, så kommer en annan ande att komma in. Toronto material är ett verk av en 

 främmande ande. Den Helige Ande pekar folk till att bekänna Jesus, aldrig till Sig själv-vilket bevisar att Toronto anden inte är den 

 verklige Helige Ande. 

VÄRT ATT TA VARNING! 

 

Elvor och Janne har även under en tid lagt in länkar till en video-serie om NAR - ”Sju Bergen Avfallet”: 
http://www.truereformation.net/kingdom-now-3/  
Seven Mountains Apostasy  1 / 2 / 3 / 4 / 5  / 6 / 7 / 8 / 9 / 10  / 11 / 12 / 13 / 14 /15 /16 /17 /18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23/24 / 25 / 26 /27 / 

 OHLINS: På 3 områden håller vi inte med Summon: hans eskatologi, hans felaktiga syn på kvinnans roll i Guds rike  

 (han står för en hierarkis syn) och hans ersättningsteologi.  

 Förutom detta ger serien en mycket god insyn i villfarelserna Dominion teaching (Herradömesteologi) och 7 bergen-läran. 

Serien visar HUR och VAD dessa självutnämnda NARian apostlar och profeter säger och gör... = skrämmande obibliskt! 

 

Det är verkligen ingen lätt uppgift att skriva detta nyhetsbrev... medveten om mångas ”reaktioner”...   

Via ovan artikel av Jacob Prasch och denna video-serie om ”Sju Bergen Avfallet” (som jag sett på lite i taget sedan i somras 

2016!) så gav Herren mig ny inspiration och en ännu starkare övertygelse om att jag måste skriva klart detta nyhetsbrev.  

Jag upplever att det är så allvarligt!! 

 

Ohlins Funderingar från 2 oktober, 2016, som jag citerat tidigare, gav också ”bekräftelse” och ytterligare ”mod”...  
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/ohlin_2_10_16.html 

Profetiskt: Ohlins funderingar 2/10 -16| Elvorochjanne.se 

1. Viktigt att få säga  

Det kan vara mycket förvirrande med all blandning av sunt och osunt på det andliga området i vår tid. Någon klagade över sin "brist på 
urskiljning". Vad ska man tro när en predikant som avslöjats som villolärare, bara säger bra saker på en video? Eller när en mystiker håller ett 
bra bibelstudie? Om en katolik håller en biblisk predikan? Då måste man fråga sig: "i vilket sammanhang? Vad predikar personen annars?"  

Jag menar, tro inte att påvens predikant står och upphöjer "jungfru Maria" som Himlens drottning på en Oaskonferens, även om påven vill 
överlåta hela världen till modergudinnan. Eller att Ulf Ekman - som har Kenneth Copeland som en stor förebild - predikade JDS (nygnosticism) 
och värsta girighets-"evangeliet" när han predikade på Nyhemsveckan 2008. Nejdå. Tro inte heller att Todd Bentley berättade om sin otrohet 
eller när han sparkade folk i huvudet eller dunkade dem i golvet "på Andens uppmaning" vid förbön (en demon, i så fall), på en video där han 
vill bli accepterad i olika kristna sammanhang. Tro inte heller att den katolske biskopen Anders Arborelius upphöjer och tillber den katolska 
Maria i en ekumenisk konferens, som han gör i alla andra predikningar på nätet. Eller att Bill Johnson avslöjar i alla lägen att han är värsta 
sortens trosförkunnare, uppmuntrar att "hämta kraft från gravar" (gravesoaking), "befalla änglar" eller " väcka upp änglar i öknen". Till och 
med Benny Hinn kan låta ödmjuk och andlig... fast han vid andra tillfällen hotar som den värste maffiaboss, profeterar rena fantasier och 
lever i ofattbar lyx med offrade medel.  
 
Det finns många fler exempel på andliga kameleonter. Påven, Rick Warren, NAR-apostlar... De vet vad som går hem och när det passar att 
säga vad. Det kan i vissa fall vara "stulna" eller "lånade" prediko-utkast. När mängden skall samlas till ekumenik med påven och påvekyrkan 
till en världskyrka, gäller det att "hålla tungan rätt i mun" och att välja sina ord. När man vill få med sig de bibeltroende, gäller det att 
predika sådant som är bibliskt rätt. Listigt... sedan kan man smyga in sina irrläror i lagom doser, så att folket vänjer sig. Så kan det gå till 
när katolicism eller new age infiltreras och samma antikristna ande ligger bakom alla obibliska och människocentrerade läror. Så gick det 
också till på Nya Testamentets tid.  
- - -  
 
En enskild predikan behöver alltså inte säga något alls om den som predikar, om inte den Helige Ande varnar direkt. Det krävs ofta mer för 
att pröva. Med internet är det ganska lätt idag att kolla upp i vilket sammanhang han eller hon står i. Vilka nätverk? Kontakter? Länkar? 
Läror? osv. 

 

Det är faktiskt detta som jag försöker göra i mina nyhetsbrev...  

  ... avslöja vilka sammanhang de står i – vilka nätverk de är med i – vilka kontakter och  

 länkar man kan koppla till dem och vilka läror de förmedlar och bejakar...  

Och jag skriver om det som jag fått reda på – det som jag inom mig känner att jag måste varna för! 

Kanske jag är ”klumpig” i mitt skrivande och visst finns det de som kan skriva bättre... och mindre ”färgrikt”...  

MEN ska det hålla mig borta från att lyda det jag känner mig manad av Herren att varna för!??!  NEJ! 

http://www.truereformation.net/kingdom-now-3/
https://www.youtube.com/watch?v=PC3K2VYkPTo
https://www.youtube.com/watch?v=rdMLd11qa3E
https://www.youtube.com/watch?v=fmmlLX1ZvKU
https://www.youtube.com/watch?v=Kwf0uZn2hKA
https://www.youtube.com/watch?v=JMONQXpbdzY
https://www.youtube.com/watch?v=MGrRB4kNIf8
https://www.youtube.com/watch?v=EA7cheVa_C4
https://www.youtube.com/watch?v=KIUhDrsvkjg
https://www.youtube.com/watch?v=Mwu9c8N0KeI
https://www.youtube.com/watch?v=wpk20KLoHxw
https://www.youtube.com/watch?v=tlg0GxBSO1k
https://www.youtube.com/watch?v=UfXW1dB0I1c
https://www.youtube.com/watch?v=cgzrZc20cIE
https://www.youtube.com/watch?v=-vdpuXEUZtQ
https://www.youtube.com/watch?v=eHgqkLAZ2Lo&feature=em-subs_digest-g
https://www.youtube.com/watch?v=-73WUO5f-pw
https://www.youtube.com/watch?v=KEvCdDVWrkY
https://www.youtube.com/watch?v=mRBkYfnlM7A&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=XSMU3xzak3c
https://www.youtube.com/watch?v=vLeSqv-92Eo&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=SCCWN-pyq2k
https://www.youtube.com/watch?v=cGOncA1R3j8
https://www.youtube.com/watch?v=5VB59yPaYkM
https://www.youtube.com/watch?v=X5phjG8eHGQ&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=5xTnM3la0Fs&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=S5aR1LdA1hs&feature=em-u
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/ohlin_2_10_16.html


Och i februari hade Elvor och Janne med länk till denna artikel om ”Rör Inte Min Smorde”. 

Mycket bra som också uppmuntrade mig – läs hela du som kan engelska! Jag översätter bara slutet... 

 http://pulpitandpen.org/2017/02/21/touch-not-my-anointed/ – Touch Not My Anointed 

 - - - Stand up for truth Christian. God has spoken through His word. You have nothing to be afraid of.  

AMEN!  Stå upp för sanningen Kristen. Gud har talat genom Sitt Ord. Du har inget att vara rädd för. 

 
 

I mina nyhetsbrev om Sverigebönen, Skaraborgsbönen, Jesusmanifestationen, Ellel Ministries så kan man se att  

de har kopplingar till NAR... Om du blir provocerad av dessa fakta med länkar som bevisar detta – så är det fel på dig 

och din teologi/teori... Låt i så fall provokationen leda dig till att söka vidare och inse att vi inte ska hålla på med 

NAR-läror! 

 

Citerar åter igen från Ohlins Funderingar: 
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/ohlin_2_10_16.html - Profetiskt: Ohlins funderingar 2/10 -16 

Att välsigna (från vår sida), är att ödmjuka sig ("böja knä, böja sig") inför Jesus, Guds Messias, och hans ord och få hans nåd. Då ger Gud    
den Helige Ande till kraft och inspiration att följa Jesus, lyda hans ord, hans plan och vilja (Bibeln), Apg 5:32. 
 

Rom 12:14 Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte.  
 

Vi välsignar genom att be för människors frälsning. Vi ska inte önska onda saker över dem (förbanna), för vi har fått ett evighetsperspektiv 
och "vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa...", Rom 8:28. Det betyder inte att vi ursäktar synd och ondska eller 
förminskar dess betydelse. Paulus bad om beskydd för onda människor även om hans högsta önskan var att de skulle bli frälsta.  
Han sa rakt ut att falska lärare var under förbannelse eftersom de förvred Guds evangelium och ledde människor bort från sanningen.  
 

Gal 1:8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall  
han vara under förbannelse [anathema]. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid  
med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse [anathema].  
 

Anathema betyder fördömd, under förbannelse, skild från, bestämd till undergång, tillspillogiven (utlämnad). Guds förbannelse - Guds 
vrede - vilade över dem (jmf Joh 3:36). De var främlingar för Jesus Kristus och representerade inte honom och de gjorde stor skada bland  
Guds folk. De var utlämnade eller prisgivna till undergång, om de inte vände om (Rom 1).  

= Vi kan inte välsigna falska lärare och falska självutnämnda profeter!!! 

 

Även detta nedan har jag haft med i tidigare nyhetsbrev – men VÄRT att upprepas: 

http://www.deceptioninthechurch.com/exposingerror.html - Exposing Error: Is It Worthwhile?   Att Exponera Fel: Är Det Värt? 

 Exposing error is most unpopular work. But from every true standpoint it is worthwhile  

 work. To our Savior, it means that He receives from us, His blood-bought ones, the loyalty  

 that is His due. To ourselves, if we consider "the reproach of Christ greater riches than the  

 treasures of Egypt," it ensures future reward, a thousand-fold. And to souls "caught in the  

 snare of the fowler"-how many of them God only knows-it may mean light and life,  

 abundant and everlasting. 

                     Att exponera fel/villfarelse är mest impopulära arbete. Men från varje sann ståndpunkt är det ett givande  

                    arbete. Till vår Frälsare, betyder det att Han får från oss, vi Hans blod-köpta, lojaliteten som Han är  

                                   förtjänt av. För oss själva, om vi anser "Kristi smälek för större rikedom än skatterna i Egypten”, så  

                    säkerställer det framtida belöning, tusenfalt. Och för själar "fångade i fågelfängarens snara"-hur många  

                     av dem Gud vet-det kan betyda ljus och liv, rikligt och evigt. 

 
 

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

 
Befrielse från att tro på lögner & villoläror måste ske genom att tro på Sanningen! 

 
 

The truth is not in doubt any more.  Sanningen är inte något tvivel längre. 
What is lacking is the will to let it burst forth Det som saknas är viljan att låta den bryta fram 

http://pulpitandpen.org/2017/02/21/touch-not-my-anointed/
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/ohlin_2_10_16.html
http://www.deceptioninthechurch.com/exposingerror.html


Varför är det så viktigt att varna för fel doktriner och obibliska sammanhang? 
 

 http://www.jesus-is-savior.com/BTP/Dr_Harry_Ironside/exposing_error.htm  - Exposing Error: Is it Worthwhile?  By Dr. Harry Ironside 

    Att Exponera Villfarelser/Fel: Är Det Värt/Lönande? Av Dr. Harry Ironside 
 

 Error is like leaven of which we read, "A little leaven leaveneth the whole lump." Truth mixed with error is equivalent to all error, except 

 that it is more innocent looking and, therefore, more dangerous. God hates such a mixture! Any error, or any truth-and-error mixture, 

 calls for definite exposure and repudiation. To condone such is to be unfaithful to God and His Word and treacherous to imperiled 

 souls for whom Christ died. 
              Villfarelse är likt en surdeg som vi läser, ”Llite surdeg syrar hela degen." Sanning blandat med villfarelse/fel är likvärdig med all 

              villfarelse, förutom att det ser mer oskyldig ut och är därför farligare. Gud hatar en sådan blandning! Alla villfarelser/fel eller 

              någon sanning-och-villfarelse blandning, kräver definitivt  exponering och avståndstagande . Att tolerera/ha överseende med 

              sådant är att vara otrogen mot Gud och Hans Ord och förrädisk mot utsatta själar för vilka Kristus dog. 

 

Galaterbrevet 5:9:   

 Lite surdeg syrar hela degen.    (Reformationsbibeln – SRB NT september 2016) 

 

Ordspråksboken 14:25 

 A true witness delivereth souls: but a deceitful witness speaketh lies. King James Version  

 A true witness delivers souls, But a deceitful witness speaks lies. New King James Version (NKJV) 

 Ett sanningsenligt vittne räddar liv, den som far med lögn bedrar. Svenska Folkbibeln 

 Ett sannfärdigt vittne räddar liv, men den som främjar lögn, han är full av svek. 1917 = FÖREGÅNGAREN TILL BIBEL 2000 

Karins SvEngelska översättning av King James Version: 

 Ett sanningsenligt vittne befriar själar; men ett lögnaktigt/bedrägligt vittne talar lögn. 

”Delivers” kan översättas frälsa, rädda, befria... och det har ju samma innebörd... 

MEN med tanke på allt prat om själavård med befrielsetjänst som tagits upp om i detta nyhetsbrev, så valde jag just 

att översätta ”befriar själar”...  

Det ÄR fortfarande Sanningen (= Jesus Kristus) som gör oss Fria!!! 

 

 

På tal om ”själavård”... mycket klartänkt budskap här: 

 Att ställa andliga diagnoser - https://www.youtube.com/watch?v=9vZplBX9JNM  

 

 

LÅT OSS VILJA STÅ FÖR SANNINGEN OCH FÖRMEDLA DEN VIDARE... TILL BEFRIELSE & FRÄLSNING... 

LÅT OSS VILJA VARNA – RÄDDA DE SOM RÄDDAS VILL! 

 

 

Jag skulle kunna skriva så mycket, mycket mer... ta med fler detaljer och länkar...  

MEN jag tror att du som läser – som är vaken och förstår vilken tid vi lever i –  

som läser din Bibel regelbundet –  

redan förstår allvaret om det som jag nämnt om...  

 

 

 

När det kommer till Bibeltolkning, så är det av största vikt för en Bibelläsare att alltid tänka på; 

OM det inte finns i texten – OM det inte står i Bibeln... så har någon hittat på det!  

Svårare än så behöver man inte göra det... 

 

http://www.jesus-is-savior.com/BTP/Dr_Harry_Ironside/exposing_error.htm
http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9vZplBX9JNM


Så vad vill jag med detta nyhetsbrev? 

 

Som jag skrev i början av nyhetsbrevet: 

 

 Som jag tidigare skrivit så kan även Ellel Ministries förknippas med NAR...  

 Jag börjar med att ta upp lite från detta nyhetsbrev från 2012...  om Ellel Ministries... och dess NAR-koppling...  

 Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg Ellel Ministries = NAR  - Del 3 >> 

 Efter detta nyhetsbrev fick jag en del mail som tackade för det jag skrivit om Ellel – då det bekräftade vad 

            redan upptäckt själva! Men jag  fick även ett e-mail som undrade om Kåfalla Herrgård och Göran och 

 Roswita... som är föreståndare där. Personen frågade även om Gertrud Storsjö...  Utdrag ur e-mail från 2012: 

 

                     Jag har ju sedan många år tillbaka känt till Kåfalla Herrgård och Göran och Roswita och har med glädje och 

           välsignelse lyssnat till dem. En annan person, som jag under flera år nu haft täta kontakter med som också är  

           med i Ellel M (= Ellel Ministries) är Gertrud Storsjö. Hon och hennes väninnor har flera gånger varit här i .....X..... 

          och medverkat och fått vara till välsignelse. Gertrud håller på (kanske är hon klar) med en bok om mindfulness  

          och hur farligt det är att ge sig ut på den träskmarken.  

          Mot den bakgrunden så blir jag lite förvirrad över vad som är den STORA faran som Du ser det med EM (= Ellel             

                            Ministries) och önskar att Du ville ge några sammanfattande ord - om tiden och krafterna tillåter. Jag vet att det är   

                         att begära mycket, men fråga är ju fri... 
 

 Som märktes, för den som läste nyhetsbrevet 2012, så nämnde jag aldrig om dessa personer! 

 

 

Så detta nyhetsbrev var ett sätt att ta reda på mer om Göran och Roswita och framför allt om Gertrud Storsjö  

(= JA! – de är involverade i Ellel!) och jag vill förmedla detta till andra som läst det första nyhetsbrevet om Ellel 

Ministries och kanske också undrat om dessa personer... (svaret jag gav till personen 2012 som ställde frågan fick EJ ett sådant här 

långt svar! Men det blev grunden – början till detta nyhetsbrev...) 

Vad som är den STORA faran med Ellel Ministries anser jag att man kan få fram i det första nyhetsbrevet...  

   Ellel Ministries NAR Del 3 (ENG) >> (SV) >> 

Men... kanske det kom fram något ytterligare i detta..!??! 

 

Så jag vill med detta nyhetsbrev: 
 

Åter igen varna för Ellel Ministries & deras förbönsmetoder 
 

Samt uppmärksamma dess samröre med Sverigebönen (= 7 Bergen!)  

och Jesusmanifestationen via Gertrud Storsjö & Citykyrkan  
 

Och hoppas att:   

Väcka så många som går – för att ”bojkotta” dem  

(Ellel/Sverigebönen/NAR) varhelst de ”manifesterar”... även lokalt!!!  

 

Även om Jesusmanifestationen nu officiellt har upphört, så håller man ivrigt på med att förmedla  

samma ekumenik och ordnar andra ”manifestationer” och konferenser – så... VAR PÅ ER VAKT! 

 

Nedan är bara två exemplar! 
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http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-9_12.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/KJ_MarketplaceEnglish_sep12_NAR.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_5-9_12.html


I juli månad 2016 kunde man läsa ”varningens ord” på ohlins hemsida om ”NY Jesusmanifestation” i oktober: 
En ny Jesusmanifestation för Sverige (VARNING!)  
OHLINS: Vi vill än en gång allvarligt varna för den här falska karismatiken som sprider villoläror från bland annat Bill Johnson och Bethel Church. 
Detta är ett tilltag för att "ena" alla kristna, med slutmålet påven och en världskyrka. Eftersom de själva inte är noga med läran blir konsekvensen 
därefter. Att hämta kraft vid gravar eller "väcka upp änglar i öknen" är bara ett par exempel. Att ljuga om uppväckande av döda och andra 
under, är inte heller ovanligt. En av de kända i rörelsen är John Crowder som borde få alla varningsklockor att ringa. Det är svårt att avgöra om 
han är narkotikapåverkad eller besatt, när han inte drar sig för att häda Gud och samtidigt påstå att han är "drucken i anden". (på YouTube) Med 
sådana ledare gör man bäst i att hålla sig långt bort därifrån. Hela evenemanget har sina rötter i NAR, "nyapostoliska reformationen" som är 
fullspäckad av falska apostlar.  
Matt 7:21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många 
skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och 
med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni 
laglösa!  
Matt 24:4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 
 

Artikeln: http://www.varldenidag.se/debatt/en-ny-jesusmanifestation-for-sverige/Bbbpfa%21SOWGxl6n1KZKx4mpPnLVw/  

 En ny Jesusmanifestation för Sverige 
 

 Pastor Ben Fitzgerald från Bethel Church i Redding, USA, säger sig ha fått ett ”tilltal från himlen” att Gud vill beröra Sverige med 

 väckelse. Av den anledningen har han i tro hyrt Sveriges största arena, Friends Arena i Solna, den 28-30 oktober. Arenan rymmer 

 mellan 40.000-60.000 personer. Priset för dessa tre dagar skulle få de flesta av oss att hisna, men denne man har full tro på att Gud 

 förser med det ekonomiska när han lyder Gud. Talarna på detta event, som går under benämningen, "Awakening" (Uppvaknande)  

 är alla starka Gudsmän som kommer att förkunna ett kraftfullt budskap om Kristi kors. 
 

Eller se bilaga # 19 ifall den skulle försvinna från nätet... 

Åter igen – lyssna/Läs Jannes Prästen och Korgen (Mp3) Text >> (6/11-16)  

Janne nämner om bl.a. Kundalini – Uppvaknande (eller Shakti). (AWAKENING) – att det just kallas ”Awakening”...  

Hm... visst är det intressant och ”avslöjande” att de valde just det ordet för detta ”kristna” event på Friends Arena! 

 

http://www.dagen.se/sex-kristna-tv-kanaler-sander-live-fran-awakening-pa-friends-arena-1.796475  

  

 
  Friends are             Foto: Michael Campanella/TT 
 

 Sex kristna tv-kanaler sänder live från Awakening på Friends arena 
 

 Tack vare ett unikt samarbete kommer helgens stora väckelsekampanj på Friends arena i Stockholm att visas av hela 

 sex kristna tv-kanaler. 
 

 Möjligheten har öppnats tack vare att God TV, som har sändningsrättigheterna, har beslutat att även andra kristna tv-kanaler ska få 

 kabla ut gudstjänsterna från Awakening Europe som hålls fredag 28 oktober till söndag 30 oktober. Det betyder att även alla 

 abonnenter av Kanal 10 Norge, Kanal 10 Sverige, Visjon Norge, Visjon Sverige och TV7plus kommer att kunna följa programmen. 
 

 – Det är ett privilegium för oss att samarbeta med kristna tv-stationer så att fler liv kan bli påverkade av det här viktiga arrangemanget, 

 säger God TV:s högste ansvarige, Ward Simpson. 
 

 – Vi går in i en tid av enhet för Kristi kropp och enhet för med sig Guds välsignelse. 
 

 Tusentals kristna väntas delta i Awakening Europe på Friends arena. 10 000 biljetter är redan förhandssålda och besökarna kommer 

 bland annat att kunna lyssna till undervisning av Todd White från Lifestyle Christianity, Heidi Baker från Iris Global, Livets ords 

 föreståndare Joakim Lundqvist och Paul Manwaring från Bethel Church. Lovsång kommer också att ha en viktig plats i konferensen 

 med lovsångsledare som Jeremy Riddle (Bethel Music), Daniel Hagen och The Resound Band, Jake Hamiltin, Chris Pöschl och 

 Northwind Collective. 
 

 Världsevangelisten Reinhard Bonnke var också med på den ursprungliga talarlistan, men har på grund av hälsoskäl tvingats att ställa 

 in sin medverkan.  
 

6 ”kristna” TV-kanaler hade alltså inte bättre omdöme än att sprida denna dynga med villoläror och falska evangelium! 

Dess ”avfallsfrukt” lär vi kunna se inom snar framtid... tyvärr!                                                                                                             

En ”osalig röra” som kommer att ställa till med en än mer ”andlig röra” i svensk kristenhet  

 

av Urban Thoms  

Fler som varnade för denna ”Awakening”:   Se bilaga # 20 för att läsa hela artikeln (ifall försvinner från nätet) 

http://www.dagen.se/debatt/helande-till-vilket-pris-som-helst-1.797005  -  Helande till vilket pris som helst? 

En obiblisk dualistisk världsbild med människan i centrum. Så beskriver Mikael Stenhammar församlingen Bethel i Redding som han menar präglar 

mycket av undervisningen på Awakening Europé - - - Att blåögt välkomna Bethel och deras helandeteologi kommer stå oss dyrt och i långa loppet 

hindra den förnyelse av Andens gåvor som Herren vill verka i svensk pingströrelse och andra sammanhang.  

http://www.varldenidag.se/debatt/en-ny-jesusmanifestation-for-sverige/Bbbpfa%21SOWGxl6n1KZKx4mpPnLVw/
http://www.varldenidag.se/debatt/en-ny-jesusmanifestation-for-sverige/Bbbpfa%21SOWGxl6n1KZKx4mpPnLVw/
http://elvorochjanne.se/old-web/Mp3_Parousia_mission/JO_6_11_16_prasten_korgen.mp3
http://www.truereformation.net/2016/11/06/prasten-och-korgen/
http://www.dagen.se/sex-kristna-tv-kanaler-sander-live-fran-awakening-pa-friends-arena-1.796475
mailto:urban.thoms@dagen.se
http://www.dagen.se/debatt/helande-till-vilket-pris-som-helst-1.797005


             https://drive.google.com/file/d/0Bx7Bp5ggJMVASjRUZHJmXzhjLVE/view 

                                                                                              RÖTTER   –   PROFETISK NATIONELL KONFERENS  

               TILLBAKA TILL ORDET OCH ANDEN               

 

 

 

 

 

 

 

           ARRANGÖRER: SVERIGEKONFERENSEN / NNVK / SVERIGEBÖNEN / BÖNETÅGET 
 

Behöver jag nämna mer...?           

Vi kan vara säkra på en sak... de kommer att anordna fler ”manifestationer”... och konferenser.... 

Så... JA, VI FÅR VERKLIGEN VARA PÅ VÅR VAKT! 

 

För... enligt denna artikel i Hemmets Vän: Österländsk andlighet används utan varudeklaration 
    

   http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=6406&coid=7 

 

 
 

 

 

 

 

Så är det väl ganska uppenbart för alla  
(som orkat läsa igenom detta nyhetsbrev och alla bilagor + förra nyhetsbrevet om Ellel!)  

att inte heller Ellel, Arken, Sverigebönen & dess 7 Bergen och Jesusmanifestationen  

gör någon ”varudeklaration” på sina metoder & strategier! 

 

 

Som Sven Reichmann säger i undervisningsserie "Bli en läsare" - Del 2 - Två sätt att läsa:    

 Varje förkunnares förkunnelse kan säga något om Gud och kan säga något om verkligheten, 

 MEN den säger alltid något om förkunnaren själv! 

Det är min bön att detta nyhetsbrev har bidragit till att få fram det förkunnelsen säger om förkunnaren själv...  

Läs citaten och det som förkunnats – var och en får själv göra en bedömning! 

 

http://www.varldenidag.se/nyheter/yogakurs-i-kyrka-uppror/BbbpcD!5XA7340L1RscPMrGVNRJuw/  - Yogakurs i kyrka upprör 

 En expert i kundaliniyoga har inbjudits att leda yoga i Bymarkskyrkan i Jönköping. Under Oasmötet i fjol hölls ett seminarium  

 i samma kyrka om faran med yoga. 

 - - - 

 Gertrud pekar på det som brukar kallas kundalini-resning. Hon beskriver denna process där man genom meditation strävar efter  

 att kundalinikraften, eller kundaliniormen, ska stiga längs ryggraden och upp mot huvudet. Även om hon betraktar kundaliniyogan  

 som den allra farligaste, varnar hon för all form av yoga, meditation, tai-chi och chigong.  

 – Vad är det för präst som släpper in sådant? undrar hon. 

VAD HAR GERTRUD STORSJÖ SJÄLV ”SLÄPPT IN”? 

MÅSTE JAG DÅ FRÅGA! 
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https://drive.google.com/file/d/0Bx7Bp5ggJMVASjRUZHJmXzhjLVE/view
http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=6406&coid=7
http://www.varldenidag.se/nyheter/yogakurs-i-kyrka-uppror/BbbpcD!5XA7340L1RscPMrGVNRJuw/


Min Mors syn om ”tygstycken” den 12 mars, 2016: 
 

  Såg en syn – såg två tygstycken. 

  Det ena var tråcklat ihop, eller fäst med nålar. 

  Det andra var sytt ihop på maskin – det håller livet ut. 

  Det första glider snart isär. 

  Liknelsen syftade på Guds Ord – det Sanna Evangeliet som håller in i Evigheten. 

  Det första som var hoptråcklat håller endast en tid –  

  det är det falska evangeliet – det består ej inför vår Herre en dag. 

Det är av största vikt för vår och andras frälsning att vi håller oss till Guds Sanna Ord och INTE släpper in något annat!  

Som jag alltid gör när jag varnar i mina nyhetsbrev – så ber jag för dem jag skriver om... 
Var med och be för dem – du också! 
 
Alla dessa bönenätverk och konferenser där det uppmanas ”gå in i intensiv bön” för att avslöja och stoppa onda 
krafter/villfarelser... Jag vet inte om jag är extra ”petig” eller extra kritisk... MEN... 
Jag tror INTE att Guds Väg är att ”gå in i intensiv bön” för att detta ska bli avslöjat och stoppat... 
Jag tror att Gud vill att de som fått insikt om villfarelser skall resa sig upp och avslöja (utifrån kraft i bön!) i sin omnejd/ 
vänskapskrets och göra allt för att det ska stoppas...  
Om man bara ber... och inget säger... så blir ju människor ändå bedragna... hur mycket man än ber...!!! 
Har jag fel? Jag tror inte det!  Men visst är det ”lättare” att bara be = då stöter man sig ju inte med någon = man blir  
omtyckt av alla och verkar ju mer ”andlig”... 
Gud använder människor att gå Hans ärenden – att avslöja och varna och kalla till omvändelse – än idag!!! 
Så låt oss be att Gud reser upp många hängivna Bibeltrogna Jesu efterföljare som kan och vågar stå för och förmedla 

ett Sant Kristi Evangelium! 
 

Än är det inte försent för kristna avfälliga ledare... än finns det tid för dem att omvända sig och börja proklamera 

Sanningen och tydligt varna och ta avstånd från lögn och villoläror! 

 

 

 

Ordspråksboken 24:11-12 

 11 If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain; 

 12 If thou sayest, Behold, we knew it not; doth not he that pondereth the heart consider it?  

 and he that keepeth thy soul, doth not he know it? and shall not he render to every man according to his works?

        King James Version (KJV) 

 11 Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. 

 12 Om du säger: "Vi visste det inte", skulle inte han som prövar hjärtan märka det, 

 skulle inte han som vakar över din själ veta det? Han skall vedergälla var och en efter hans gärningar. 

       Svenska Folkbibeln (SFB) 

Ja, vi ska ALLA en dag stå till svars inför Herren för vad vi gör och vad vi tror på... därför är det viktigt att också vi idag 

väljer att endast följa Sanningen i Bibeln och ta avstånd från villoläror och villolärare! 

 

Jag har fått visshet om villolärorna inom Trosrörelsen och RKK och dess infiltrering inom kristenheten – skulle jag då 

bara låtsat som ingenting och säga att jag inget visste!? Herren VET ju att jag vet! Därför har jag agerat och skrivit och 

varnat... Och NU vet du också om detta – du som läst ända hit... om du inte redan visste det tidigare! 

De jag nämnt om i detta nyhetsbrev har inte syndat mot mig ”direkt” – men ”indirekt” då de offentligt undervisar, 

bejakar och sprider villoläror som förleder mina syskon i Herren. Därför skriver jag och avslöjar och varnar offentligt! 

Men DU som känner dessa personligen – gå till dem – fråga dem vad de anser om ekumeniken, RKK och Trosrörelsen! 

Och uppmana dem att offentligt ta avstånd från detta och börja varna istället för att vara delaktiga i att tillåta 

Dessa är kristna ledare och företrädare som är ansvariga för vad de gör och undervisar och de kommer att stå tills 

vars en dag inför Honom – Jesus Kristus – som dömer allt...  (Johannes 5:22) 



främmande eld i kristenheten! 

Du som känner andra ledare som är delaktiga i det ”andliga virrvarret” = tala med dem – gör dem uppmärksammade 

på dessa villoläror så de i alla fall inte kan säga att de inte visste om det!  Uppmana dem att tydligt ta avstånd från 

villolärorna och denna "pseudoreligiösa underhållning" som florerar hej vilt i alltför många församlingar i Sverige idag... 

 

Vill avsluta detta nyhetsbrev med ett mycket allvarligt budskap, som jag uppfattar är från Herren, som framförs  

av en syster i Herren – en ”lekman” som jag själv – men som uppenbart ”hör och ser” vad Guds Helige Ande säger  

till församlingen: 

   ”Till pastorer och herdar i Sverige”  

         https://youtu.be/3ZxIdno8jQ4  
 

Hos mig säger det i alla fall ”Ja och Amen” när jag hör detta!  

Sprid gärna länken vidare – så att pastorer och herdar i Sverige kan ta del av detta budskap! 
 

Frågan i Galaterbrevet 5:7-9 är väl en passande fråga till dessa pastorer och herdar!? 

King James Version (KJV) 
7 Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth? 
8 This persuasion cometh not of him that calleth you. 
9 A little leaven leaveneth the whole lump.  King James Version (KJV) 
 
7. Ni löpte bra. Vem hindrade er från att lyda sanningen?  
8. Den övertalningen kom inte från honom som kallade er.  
9. Lite surdeg syrar hela degen.    (Reformationsbibeln – SRB NT september 2016 (pdf)) 

 

”Sanningen gör ont” – men den för alltid något gott med sig OM man tillåter! 

 Ordspråksboken 20:30  

 The blueness of a wound cleanseth away evil: so do stripes the inward parts of the belly.    King James Version (KJV) 

 Blows that hurt cleanse away evil, As do stripes the inner depths of the heart.
[a]

   New King James Version (NKJV) 

                                    Footnotes: a. Proverbs 20:30 Literally the rooms of the belly  

 Sår som svider renar från ondska, slag renar hjärtats inre.    Svenska Folkbibeln (SFB) 

 Sår som svida rena från ondska, ja, tuktan renar hjärtats innandömen.      Svenska 1917 (SV1917) 

 

Ja, det blev ett långt nyhetsbrev... 

Som jag skrev i början; detta har skrivits med ”fruktan och bävan”, med rannsakelse och mycket bön... och jag har inte  

haft Frid att strunta i detta – har hela tiden fått ny inspiration och nytt material utan att behöva söka så mycket själv... 

Det må vara en hel del upprepningar – kanske uppfattas ”tjatigt” och mycket färgrikt – men... den som verkligen vill  

sätta sig in i vad det verkligen handlar om – som läst allt – kan inte missa att det är en varning som är berättigad. 
 

Hebreerbrevet 3:12-14 

 12. Bröder, se till att inte någon av er har ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden,  

 13. utan förmana varandra varje dag så länge det heter i dag, för att ingen av er ska bli förhärdad genom syndens bedrägeri.  

 14. För vi är delaktiga i Kristus, om vi håller fast vid vår första tillförsikt ända till slutet.  

 15. När det sägs: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan såsom vid förbittringen. (Reformationsbibeln – SRB NT september 2016) 
 

Låt oss inte avfalla och förhärda våra hjärtan! 

 
Jesaja 40:28-31:   

 28 Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth,  

 fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding. 

 29 He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength. 

 30 Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall: 

 31 But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles;  

 they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.  King James Version (KJV) 

 

KJV =  den eviga Guden, Herren, Skaparen ... här nedan i Folkbibeln har man ändrat till ”en evig Gud” (som om det fanns flera gudar...) 

och ”som har skapat”... suck! 
 

 28 Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? 

https://youtu.be/3ZxIdno8jQ4
http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+20%3A30&version=NKJV#fen-NKJV-16985a
http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBHelaNTandrau_932728236.pdf


 Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 

 29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 

 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 

 31 Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. 

 De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.   Svenska Folkbibeln (SFB) 
 

Halleluja – Han ger oss krafter för var dag – för var uppgift – för vart beslut och för att våga stå för Sanningen! 

Låt oss hoppas på Herren – vänta på Herren – Han kommer aldrig för tidigt och aldrig för sent – Han kommer ALLTID i rätt 

tid och vederkvicker ande, kropp och själ – Pris Ske Gud! 

 

Det är upp till var och en VAD man gör med detta nyhetsbrev – förkasta dess budskap eller ta det på allvar! 

Jag har i alla fall gjort det jag upplevt Herren kallat mig att göra... en börda har nu lyfts från mina skuldror. 

 

För Sanningen,             

Karin Jansson 

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8 

 (Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna i detta nyhetsbrev  

fungerade då det skrevs – förutom alla de gamla trasiga länkarna!) 
 

Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta  

nyhetsbrev  – det är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva. 

 

 

 

 

 

Eller som Lighous Trails så bra formulerar sig: 
 As we continue on with our coverage regarding evangelical leaders and their ecumenical moves toward  
 Roman Catholicism, we once again wish to state that we bear no animosity toward individual Catholics,  
 but we are compelled to challenge these leaders on their compromise of the Christian faith according to 
 Scripture. 
 När vi fortsätter med vår bevakning angående evangeliska ledare och deras ekumeniska rörelse mot  
 Romersk Katolicism, så vill vi återigen påstå att vi inte har något agg mot enskilda Katoliker, men 
 
 vi är tvungna att utmana dessa ledare om deras kompromiss av den Kristna tron enligt Skriften. 
 
 

OBS! Detta nyhetsbrev är inte avsett som ett personligt ondskefullt angrepp på Göran och Roswita, Gertrud 

Storsjö, Linda Bergling, Siewert Öholm, Gunilla Svensson som människor (ej heller andra som nämns vid namn). 

Gud kommer att döma dessa, inte vi.         

 

Men håll med om att mycket krävs av kristna ledare och representanter för ”kristen själavård” som bejakar 

ekumenik och manifestationer... och för de som varnar för New Age...  

 


