
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nyheter 

"Vi vet att vi kan lita på Gud - inget kommer som en 
överraskning för honom"  
Medan världen hukar inför ekonomiskt kaos uppmanar Ellel Ministries i England kyrkans folk att resa sig. 
Fyradagarskonferensen i Blackpool i förra veckan hette "Arise". 
               Om artikeln – Kerstin Doyle, Reporter – Publicerat: 2009-03-04 

- Vi vet att vi kan lita på Gud och att ingenting kommer som en överraskning för honom, sa grundaren och 
internationelle ledaren Peter Horrobin. 

Ellel Ministries håller vanligtvis kurser, helanderetreater, förbön och samtal på sina själavårdscentra världen över, men 
ungefär vart tredje år ordnas en större konferens. Talare från USA, Kanada, Israel, Ungern och Storbritannien 
undervisade på Norbreck Castle Hotells slottsliknande byggnad med engelskt dragiga englasfönster. Utanför sträckte 
sig havspromenaden som ledde till Blackpools pirer, torn och spelcenter. Men här härskade lugnet.  

Olika seminarium 

Åttahundra deltagare bodde på hotellet och programmet var späckat. Föredragen pågick från niotiden på morgonen 
till halv tio på kvällen med korta pauser, och det mesta handlade om att resa sig (arise).  

Olika seminarier på konferensen var: 

"Res dig, ditt ljus har kommit" var titeln på Peter Tsukahiras föredrag. Han stammar från Japan, är född och uppväxt i 
USA och numera israelisk medborgare och leder en messiansk församling i Haifa. 

"Res dig, var helad" talade David Cross över. Cross har varit direktor för en av Ellel Ministries centra i England, en 
uppgift som övertogs av hustrun Denise för något år sedan när David blev ledare för organisationens Europaarbete. 

"Res dig och strid" var en passande uppmaning från en stridbar kvinna som Jill Southern. Hon är ledare för den största 
själavårdsgården Pierrepont utanför London, tidigare högavlönad inom näringslivet men svårt plågad av klaustrofobi. 
Efter hjälp genom Ellel Ministries blev hon involverad i deras arbete för närmare tretton år sedan. 
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