Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 15/6-11
Sommarkonferenser...2011 – Del 1
Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!
Så har det gått ytterligare ett år och det är åter dags för årets Kristna Sommarkonferenser...
Förra året blev det stor ”turbulens” när jag varnade för TIKVA = utbildning i ”kristen yoga”, som kommit in i kyrkorna
och som tydligen skulle ”lanseras” via de kristna konferenserna runt om i landet... För dig som missade detta:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_11-5-10.html
Kristen YOGA - TIKVA infiltrerar kyrkor och Konferenser
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_11-5-10-Respons.html
Respons på nyhetsbrevet om TIKVA
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_21-5-10.html
Ny respons på TIKVA
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_8-7-10.html
Rapporter från Torp mm av Evy Junesved
JA - jag anser att det fortfarande är lika allvarligt och står fast vid min varning!
I mitt förra nyhetsbrev delade jag min oro för vad som kommer att ske ”efter” Studiebesöket i Vatikanen:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_1-6-11.html
Ja, vad kommer de att försöka föra in i församlingarna tro?
Speciellt när man kan läsa denna artikel från Världen Idag:
http://www.varldenidag.se/nyhet/2011/05/07/Nytankande-forsamlingar-ska-inspirera-pa-Nyhem/
Nytänkande församlingar ska inspirera på Nyhem
När svenska pingströrelsen i sommar åter samlas till Nyhemsveckan är tanken att man ska lära av pingstförsamlingar
som vågat tänka nytt. Fyra kyrkor får arrangera kvällsmöten som om det vore gudstjänst på deras hemmaplan.
– Det ska fungera som inspiration, säger Per-Åke Enström, samordnare för Nyhemsveckan.
En nyhet på Nyhem i år är alltså att man låter fyra pingstförsamlingar helt ansvara för var sitt av kvällsmötena. Det är
församlingar som på olika sätt funnit nya vägar att nå människor utanför kyrkans väggar; Pingstkyrkan i Karlstad,
Filadelfia i Stockholm, Gilead i Göte-borg och United i Malmö. Församlingarna har hand om hela gudstjänsten med
lovsång och predikan och Per-Åke Enström hoppas att det ska kännas som om man var på gudstjänst i just den kyrkan.
När jag då läste Janne Ohlins artikel ”Snälla! Åk för Guds skull inte till Rom” på The True Reformation
http://www.truereformation.net/2011/04/25/u/ så fastnade dessa ord extra:
Det mest smärtsamma är de godtrogna som inte ens prövar vad som sägs från talarstolarna. Traditionellt åker de
på alla konferenserna i alla år utan att reagera på förändringarna. Traditionellt följer de sina ledare hur tokigt det
än är.
Dessa ord gav mig en ordentlig nöd och jag är orolig för vad som kommer att förmedlas till svensk kristenhet just via
sommarens konferenser. Det är min bön att några av dessa ”godtrogna som inte ens prövar vad som sägs från
talarstolarna” skall få upp ögonen och förhoppningsvis börjar pröva utifrån Bibeln! Det är också min bön att varje
person som läser inte ska förkasta denna varning. Pröva vad jag skriver – utifrån Bibeln – men förkasta det inte innan!
Fetstil och gulmarkeringar gjorda av mig...(det blir åter igen lite färgglatt, men jag tror det är lättare att se vad som
är ”citat från en webbsida” i blått och vad som är mina kommentarer till citaten – i rött!)
Får åter igen be om fördragsamhet med min SvEngelska översättning!

Eftersom mitt förra brev handlade om ”Pingst som åkte till Rom”...så tror jag att jag börjar just där – med Pingsts
årliga sommarkonferens ”Nyhemsveckan” och den börjar ju nu till helgen – bara några dagar kvar.
Som de själva beskriver:
Nyhemsveckan är en av pingströrelsens i Sverige största konferenser
en av Pingströrelsens gemensamma konferenser
http://www.nyhemsveckan.se/ - NYHEMSVECKAN - Mullsjö 17-26 juni, 2011
Här kan vi se vilka talare som kommer: http://www.nyhemsveckan.se/Program.html
(jag tar inte upp om alla talarna)
Fre 17:
19:00 - Kvällsmöte - Talare: Gustaf Jannerland
22:00 - Konsert Sarah Kelly
Angående Gustaf Jannerland:
Jannerland är ungdomspastor i Filadelfiakyrkan Stockholm, där Niklas Piensoho är pastor och föreståndare:
http://www.filadelfia.nu/viewNavMenu.do?menuID=117 - Personal
http://www.filadelfia.nu/viewNavMenu.do?menuID=200 - Ungdom
I början av denna Gudstjänst annonserar han om Valborgsfirande http://www.filadelfia.nu/webbTV/player.jsp?oid=104394
Detta är för mig otroligt, med tanke på att det är ett fakta att det är en hednisk tradition och har INGET med Kristus
Jesus att göra!
Fast det är klart, om man på Nyhemsveckan kan ha Midsommarfirande...
http://www.nyhemsveckan.se/Program_Barnens_Nyhem.html - 24 juni- midsommarafton
Festival för alla åldrar - Nyhet! Årets festival är mellan 15.00-19.00
Dans kring midsommarstången kl 15.30 med Gunilla Bredmar. Festivalen har uppblåsbara aktiviteter och mycket kul
för alla åldrar. Festivalpass för aktiviteterna: 20 kr. Knattetältet öppet för de minsta.
Här kommer lite information om Valborg och Midsommar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_Valborg - Valborg (ursprungligen Walpurgis), född omkring 710, död 779, var en
abbedissa, som enligt legenden var en engelsk prinsessa som kallades till Tyskland av Bonifatius, ärkebiskopen av
Mainz, för att hjälpa till att kristna tyskarna. Hon blev sedermera abbedissa i Heidenheims nunnekloster, där hon dog
år 779. Några år efter hennes bortgång fördes hennes kvarlevor till Eichstätt för att gravsättas den 1 maj.
Valborg blev kanoniserad 870. Till hennes minne utvecklades en särskild kult under medeltiden, där bland annat
häxtro och motverkandet av onda krafter hade stor betydelse. För att skydda sig mot häxorna började man i Tyskland
tända bål, något som egentligen härstammar från keltisk religion.
--Vördas inom Romersk-katolska kyrkan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Valborgsm%C3%A4ssoafton - Valborgsmässoafton, sista/siste april eller vardagligt
valborg, finlandssvenska vappen, är en årlig högtid som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien och Tyskland
den 30 april eller 1 maj. Traditionen grundar sig på den hedniska högtid som funnits i Tyskland, men har senare
kommit att sammankopplas med kulten av den heliga Valborg, mot häxtro och onda andar, som uppstod efter
hennes död år 779. Valborg blev förklarad som helgon den 1 maj (därav förr kallad Valborgsmässan, Walpurgistag),
och genom denna omständighet förbands hennes namn med den germanska hedendomens på nämnda dag hållna
vårfester, som av den kristna övertron stämplades såsom häxförsamlingar. Särskilt trodde man, att på
Valborgsmässonatten (mellan den 30 april och den 1 maj) häxorna red på kvastar eller getabockar till de gamla
offerplatserna, i synnerhet till Blocksberg (Brocken, den högsta spetsen av Harz, bekant bl.a. genom den fantastiska
scenen "Walpurgisnacht" i Goethes Faust), och där gjorde ofog i djävulens sällskap. För att oskadliggöra spökeriet

förde man oväsen (med rop, skott och horn) och tände eldar på höjderna. Sådan blev nämligen den kristna tidens
förklaring av dessa till sitt ursprung hedniska vårseder.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Midsommar - Midsommar är en högtid som firas kring sommarsolståndet. Ursprunget till
midsommar är förkristet, men kyrkan (KJ: RKK) har valt att fira Johannes Döparens födelse vid samma tidpunkt.
Ur ”Sanningen om Julen”:
Exempel på årets största helger:
MIDSOMMAR – fruktbarhetsriter + fylla (hedniskt)
Johannes Döparens minne (kristet)
Citat “Ehuru den är stiftad till Johannes Döparens minne, tros den, i likhet med vad som skett med Jul och Påsk, m.fl.
vara ympad på den fest som hölls för Balder, ljusets och solens gud. Huru än härmed må vara, bibehåller man ännu
många sedvänjor och vidskepliga åsikter, jemte annat som förmodligen var samtidigt med kristendomens första
införande i landet, och som sedermera under kristna tiden fortgått.”
“Midsommarhögtiden, så som den i vår tid firas, är hvarken mer eller mindre än Brudfesten hos hedningarne.”
VALBORG – ursprungligen en hednisk offerrit i övergången från vinter till vår = eldar + fylla
Kristet – till minne av helgon, eldar mot onda andar…
“DEN FÖRSTA MAJ (Walborgmess-dagen) är en stor folkfest i mellersta och södra Sverige. Sin svenska betydelse har
den fått av munkarne, som ville hedra en helig jungfru vid namn Walborg, som sedermera blev abbedissa i ett
kloster i Bayern. Dagen hölls helig i Katolska kyrkan, men festen har otvivelaktigt blivit ympad på någon förut öflig
skandinavisk högtid. Året var nämligen delat i två årstider, först vintern, som började med Julen, den andra var våren,
som man kan anse varit räknad ifrån 1 maj, vilken dag firades med många förlustelser. De synas också varit förenade
med en offerfest åt gudarne, ty i 16:e seklet fanns ännu en tradition i Oxie härad i Skåne, att “I gamla tiden folket
hade för sed att på den första vårdagarne offra ett lefvande barn på en stenhög, och dansa omkring denna hela
långa natten, vid ljud af pipor och basuner.” Den ifrågavarande festen pågår på aftonen före den 1 maj.
--Vid några speciella tillfällen varje år är det vanligt med allmän fylla;
t.ex. Lucia, Valborg och Midsommar. Just de datumen har rötter i det hedniska = offerfester och fylla.
De lever kvar idag, att man just då super särskilt mycket, fast folk idag vet inte om sambandet…
Visst är det skrämmande att det inom de evangeliska samfunden i Sverige finns sådan ignorans om så hedniska
högtider! Jag måste tro att det är ignorans och okunskap och ett starkt band att vilja hålla kvar i gamla traditioner...
Men som pånyttfödda, nya skapelser, borde vi kunna bryta med gamla ”döda” mänskliga seder – ”Den Sonen gör fri är
verkligen fri”! (Johannes 8:36)
Märk väl; det är en sak att gå ut sådana här dagar med motivet att evangelisera och föra människor till Kristus.
Det är något helt annat att hänge sig i friandet och t.o.m. anordna ”hedniskt” firande för att ”locka” folk till Kristus
och till församlingen... Ja, det är min personliga övertygelse!
Om du inte är övertygad om detta ännu, så uppmanar jag dig att söka på nätet och verkligen sätta dig in i vart ifrån
dessa traditioner kommer och att det är den Romersk-katolska Kyrkan som har ”kristnat” dessa hedniska helger och
fört in dem i sitt ”kyrkoår”...ett kyrkoår som fortfarande följs i Sverige!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kyrko%C3%A5ret - Kyrkoåret
Tillbaka till Gustaf Jannerland!
Han nämner om filmen ”The Passion of Christ”, som han inte själv har sett...
Passar ju då bra att länka till mitt senaste nyhetsbrev igen där jag just tog upp om denna film:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin2-6-11PDF/nyhbrevvatikanen.pdf
Vad som inte kom med i ovanstående video på YouTube, men som nämns om i boken, och som verkligen fångade min
uppmärksamhet var bl.a. det som skrevs om Mel Gibsons populära film ”The Passion of Christ” (Kristi Lidande)...
I boken får man lära att hela filmen handlar i stort sett endast om Eukaristin! Ja, den Katolska nattvarden alltså...
Tänk att alla evangelikaler gick på detta och skulle ha ”evangelisation” då denna film visades 2004 – de gick alla
RKKs vägar utan att veta om det! Se bifogad PDF - Utdrag ur En annan Jesus av Roger Oakland, Maj 2011 >>

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=175952 - Olof Djurfeldt - Opinion - Ledarkrönika
I söndags utmanades vi i Filadelfiakyrkan, Stockholm, av vår ungdomspastor Gustav Jannerland att inte bara måla
visionära tavlor utan att - som den kinesiske målare sägnen berättar om - vara villiga att själva "stiga in i bilden", bli
ett med visionen och hitta vår egen plats i det som ska uträttas.
Varför ska man av huvud taget dra in ”österländskt” på kristen Gudstjänst?
Är det ett sätt att sakta försöka ”introducera” det kontemplativa?
(PS: Olof Djurfeldt reste också med till Rom! Dagen – Pingst gör studiebesök i Vatikanen >> )
Jannerland är för ”Ekumeniken” utifrån vad jag kan läsa i de här artiklarna:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=212919 - Ungdomskampanjen ”Jesus for president” har fått bred
ekumenisk uppslutning
I Equmenias lokaler i centrala Stockholm fanns under onsdagen representanter för nästan samtliga kristna
ungdomsorganisationer samlade. Mål: att prata ihop sig inför den kommande sommaren och speciellt valmånaden
september.
http://www.equmenia.se/
http://www.equmenia.se/om-smu/ - equmenia är en gemensam organisation för riksförbunden Metodistkyrkans
Ungdomsförbund (MKU), Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) och Svenska Missionskyrkans Ungdom
(SMU). equmenia är till för riksförbundens lokala föreningar, som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i hela
Sverige. equmenias högsta beslutande organ är Riksstämman som går av stapeln varje år. Där tar medlemmarna
beslut om verksamhet, budget och val av styrelse.
Drivkraften att bilda equmenia kommer från Jesu bön för sina lärjungar, att vi alla skall vara ett.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=211289
- Det här är en ekumenisk, allkristen valkampanj där vi vill försöka lansera Jesus till unga människor. Det finns ett
tillfälle vart fjärde år när det finns valstugor överallt. Just då är det helt okej för oss att också finnas där ute, säger Eric
Andersson, pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och initiativtagare till kampanjen.
Missförstå mig inte; det är inget fel i att vara ute och evangelisera under valkampanjer – det är fantastiskt viktigt!
Det är just ”ekumeniken” som jag är allergisk emot! Visst ska vi ha enhet och vara ”ett” – men tyvärr har jag sett att
den ekumenik som finns i Sverige idag går ut på att man kompromissar Guds Ord och Sanningar FÖR ATT ha enhet och
då är det fel! Märk väl; ekumenik är ett ord som inte finns i Bibeln!
Angående Sarah Kelly:
Jag har inte hört talas om Sarah Kelly förrän jag såg Nyhemsveckans program...i alla fall inte så att jag har lagt det på
minnet... Men så är jag inte heller någon ”rockfantast”...
Det började med att jag sökte om henne och fann att hon sjunger rock...men så upptäckte jag något oroväckande...

Det finns sammankopplingar mellan henne och Rick Warrens Saddleback Church!
Det kanske förklarar VARFÖR man har kallat henne till lilla Sverige för konferens i sommar...
Hon har konsert på fredagen och på lördagen är hon talare för ”Seminarium Sex & Relationer” – man kan ju inte låta
bli att undra om det blir ett ”Purpose-Drivet” budskap...!?
Något ännu mer oroväckande var att upptäcka det hon sa i en intervju i Sverige 2009:
http://svt.se/2.33557/1.1654885/kristen_rock_ska_skaka_om_halsingarna?lid=is_search810544&lpos=0&queryArt810544=sarah+kelly&sortOrd
er810544=0&doneSearch=true&sd=40812&from=siteSearch&pageArt810544=0 - Kristen rock ska skaka om hälsingarna (2009)

- Det finns absolut inslag av andlighet, men inget påträngande. Jag spelar samma show på nattklubbar som The
Viper Room som jag gör i kyrkor, säger Sarah Kelly.

VAD HAR EN KRISTEN LOVSÅNGSLEDARE PÅ NATTKLUBBAR ATT GÖRA???!!!
ATT HA INSLAG AV ”ANDLIGHET”...JA DET KAN ÄVEN OFRÄLSTA SÅNGARE HA!
Jag är mycket medveten om att vi alla har olika smak vad gäller musikstil och vad vi anser ”ärar Gud”...
Se bifogad PDF ”SARAH KELLY” för mer ytterligare information – så får var och en skaffa sig en egen åsikt...

Tillbaka till Nyhemsveckans Program:
Lör 18:
10:00 - Gudstjänst - Talare: Dave Niblock
16:00 - Seminarium Sex & Relationer - Talare: Sarah Kelly
Angående Dave Niblock:
http://daveniblock.blogspot.com/ - Youth Pastor of the greatest champions on the planet. The youth of Rocknations at
Abundant Life Church!
Ungdomspastor för de största mästarna på planeten. Ungdomarna i Rocknations vid Abundant Life Church! (Liv i
Överflöd Kyrkan)
http://www.youtube.com/watch?v=tyipNdUmwyg – Steve Gambill & Dave Niblock on Stronger 2011
Här annonserar de om en ungdomskonferens där Nicky Gumble medverkar. Grundaren för Alpha Kurserna!
http://rocknations.com/rn11 - Steve Gambill is the founder/ director of Rocknations and has been youth pastor at
Abundant Life church Bradford since 1993. He is married to Charlotte and has two children Hope Cherish and Noah
Brave.
Steve Gambill är grundare/direktör för Rocknations och har varit ungdomspastor i Abundant Life Church Bradford (Liv i
Överflöd Kyrkan Bradford) sedan 1993. Han är gift med Charlotte och har två barn Hope Cherish och Noah Brave.
http://rocknations.com/lift - Dave Niblock is the Youth Pastor at the Abundant Life Church. He has great enthusiasm
and passion to see a generation connect with their creator and impact their world. Dave is Married to Abs who is also a
pastor at Abundant Life Church.
Dave Niblock är ungdomspastor i Abundant Life Church (Liv i Överflöd Kyrkan). Han har stor entusiasm och passion för
att se en generation förenade med deras skapare och påverka deras värld. Dave är gift med Abs som också är pastor i
Abundant Life Church (Liv i Överflöd Kyrkan).
http://www.zoominfo.com/people/Niblock_Dave_1340557437.aspx - Dave Niblock's Professional Background
Education Utbildning
Pastoral Leadership
Pastoralt Ledarskap
Hillsong International Leadership College Hillsong Internationellt Ledarskaps Universitet
Här kommer lite information om Hillsong:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hillsong_Church - Hillsong Church - här finns även “kontoverser och kritik”...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hillsong_Church - Hillsong Church
För mer information om Hillsong, se bifogad PDF ”Hillsong – ett Nätverk”
http://www.vaknasverige.se/allt-i-allo-rummet/
http://vimeo.com/4995462 - Hillsong har konferense med Joel Osteen!!!
Hillsong Conference 2009 with Joel Osteen
Missa inte Hillsong Konferenskvällarna på Acer Arena, Sydney Australien. Joel & Victoria Osteen PLUS Lakewood Church
teamet kommer att vara med oss via CCTV länk på torsdag kväll, den 9 juli. Joel och Victoria Osteen är Huvudpastorer
av den största och snabbast växande kyrkan i USA med mer än 40.000 deltagare. För mer information, kolla in
hillsongconference.com
http://www.youtube.com/watch?v=q1rMoeNE4Dw - Joel Osteen is a False Prophet - Denies Christ is the ONLY way Joel Osteen är en falsk profet - förnekar att Kristus är den enda vägen
Här bejakar/bekräftar Osteen att Mormoner är kristna…
http://www.youtube.com/watch?v=Q-ZTeOEG6a4&feature=related – Joel Osteen EXPOSED (AVSLÖJAD)
Ja, det är ju väldigt bedrövande att Hillsong haft honom som talare...det har ju ”öppnat dörrar” för honom (Osteen) in i
många länder, församlingar och hem över hela världen...

I år har de (Hillsong) andra talare som gör att jag också reagerar starkt!
http://hillsongconference.com/contributors/speakers - Hillsong Conference - Speakers - 5-8 juli
Priscilla Shirer – John Maxwell – Nicky Gumbel – Jentezen Franklin
http://christianresearchnetwork.com/?p=18550 - Priscilla Shirer And Contemplative/Centering Prayer
Published July 26th, 2010 by Ken Silva in Contemplative Spirituality, False Teaching
In this article I begin showing you there’s real reason to be concerned about the “going beyond” Bible teaching of Beth
Moore’s good friend Priscilla Shirer.
Priscilla Shirer och Kontemplativa/ Koncentrations (Centering) Böner
Publicerad 26 Juli, 2010 av Ken Silva i Kontemplativ Andlighet, Falsk Undervisning
I denna artikel kommer jag börja visa dig att det finns verklig anledning att vara orolig/bekymrad för ”going beyond” (
"gå utöver/bortom/vidare") Bibelundervisning av Beth Moores gode vän Priscilla Shirer.
http://apprising.org/2010/07/26/priscilla-shirer-and-contemplativecentering-prayer/
Apprising Ministries reminded you recently in Beth Moore Attacks The Protestant Reformation that both Moore and
Priscilla Shirer were part of the Be Still…And Know That I Am God DVD, which is a veritable ode to a form of
meditation in an altered state of consciousness known as Contemplative/Centering Prayer (CCP).
And as I’ve mentioned before, this so-called prayer is the very crown jewel of Contemplative Spirituality/Mysticism
(CSM), which itself is actually a romaticized version of neo-Gnostic Roman Catholic mysticism.
Apprising Ministeries påminde dig nyligen i Beth Moore Attacks The Protestant Reformation (Beth Moore Angriper
Protestantiska Reformationen) (KJ: http://apprising.org/2010/06/28/beth-moore-attacks-the-protestant-reformation/ )att både Moore
och Priscilla Shirer var en del av Be Still...Och vet att Jag Är Gud DVD, vilket är en veritabel hyllning till en form av
meditation i ett förändrat medvetandetillstånd känt som Kontemplativ/Fokuserad (Centrering) Prayer (CCP).
Och som jag nämnt tidigare, denna så kallade bön är själva kronjuvelen i Kontemplativ Andlighet/ Mysticism (CSM),
som i sig faktiskt är en romantiserad version av neo-gnostisk Katolsk Mysticism.
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-2-10.html - ...denna gången vill jag härmed varna för
Max Lucado och Beth Moore...
John Maxwell:
http://www.letusreason.org/Latrain21.htm - The “New Apostolic” church movement
There are also others that have come on board Wagner’s ministry. George Barna, (who is also the WLI Coordinator for
the Leadership Concentration) also motivational speaker John Maxwell.
Den "Nya Apostoliska" kyrkorörelsen
Det finns också andra som har kommit ombord Wagners ministry. George Barna, (som också är WLI samordnare för
Leadership Concentration) men också inspirationstalaren John Maxwell.
KJ: Peter Wagner är den s.k. ”Aposteln” över alla andra apostlar... genom sitt NAR/ICA Nätverk...
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html

Nicky Gumbel
Jag har tagit upp om Nicky Gumbels Alphakurser förut:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin%20Bill%20Johnson/bill1.pdf (sidan 15)
Jentezen Franklin (som här nedan ses i samband med Ron Luce & Lou Engle!)
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_10-4-10.html
Passion = Passion
Moderated and led by Ron Luce and Teen Mania, this 21st century style interactive session will be enriched by the
dynamic ministry of Lou Engle and Jentezen Franklin.
(SV) Modererad och ledd av Ron Luce och Teen Mania, denna 2000-tals stil interaktiva (dialogforms) session/möte
kommer bli berikad av den dynamiska ministreringen (betjäningen) av Lou Engle och Jentezen Franklin.

Ron Luce – grundare och president för Teen Mania Ministries.Youth ministers" like Ron Luce – a regular on TBN steeped
in the Word Faith heresy – are leading your youth back into the spiritual bondage of contemplative spirituality >> which
flowered through the anti-biblical monastic traditions of apostate Roman Catholicism >> & >>
Lou Engle – medgrundare av TheCall and Justice House of Prayer.
Lou Engle, grundare av ”TheCall and Justice House of Prayer”, som sponsrar evenemanget, tror att denna samling av
böne-krigare kommer att vara effektivare än hans senaste sju sådana evenemang, som började i Washington DC 2000.
Den här är annorlunda, förmodar han, på grund av de profetiska ord den har fått och på grund av betydelsen av
datumet 07-07-07.
Han skriver: "År 1993 profeterade Bob Jones, ’The Houston Oilers skulle flytta till Nashville, och Nashville skulle bygga
åt Gud ett stadium. Och 100.000 människor, särskilt ungdomar, skulle samlas till en stor mobilisering av Guds armé.’
Med denna profetia i praktiken, bad jag om att få halla/anordna ”TheCall” i Titan Stadium i Nashville den 07-07-07."
Den Bob Jones som Engle citerar är samme Bob Jones som var en av de ökända Kansas City profeterna som blev till
skandal för att han använde sin så kallade profetiska gåva som ett knep för att få kvinnor att KLÄ för sitt nöje. En
annan av de Kansas City Profeterna, Paul Cain, var utsatt för homosexuellt beteende och det var den sista droppen som
knuffade dem alla i bakgrunden för det senaste decenniet. Nu verkar det som om, under ledningen av den framlidne
John Wimber:s före detta kompanjon C. Peter Wagner, de alla har kopplats samman i fortfarande hopp om en
manifestation av vad de kallar den "New Breed" (”Nya Avkomman”) av profeter som skall vara den efterlängtade
"Joel’s Army” (”Joels Arme”) som kommer att ta nationerna för Kristus och härska och regera utan att behöva Has
synliga återkomst.
Jentezen Franklin – senior-pastor, Free Chapel
TBN - Trinity Broadcasting Network, Apr 8, 2010 - Kingdom Connection Hosted by Pastor Jentezen Franklin >> För att
få vara med på TBN så är en promotare för Trosrörelsen eller liknande rörelser som verkar för ”enhet”...
Kan Kristna Köpa Ett Mirakel Som Så Många “Kristna” Ledare Lär? >>
Ja, alla fyra talarna ger all anledning till oro för vad som förs in i kristenheten via dem och det ger mig all anledning
att varna för allt som kan härledas till dessa talare!
Ja, det var mycket om Hillsong, men Dave Niblock har alltså fått sin utbildning på Hillsong International Leadership
College och han har Gudstjänst, Ledarseminarium och Kvällsmöte på en och samma dag på Nyhemsveckan!
.............................................................................................
Åter tillbaka till Nyhemsveckans Program:
Lördagen den 18 juni avslutas med:
22:00 - Galakväll - Pingst Ung - Edward Sköllerfalk m fl.
DET VERKAR SOM OM DET INTE VAR ETT ”APRILSKÄMT” TROTS ALLT, SOM ELVOR OHLIN HOPPADES PÅ!
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/ARKIV2009-10.html:


Först Tikva nu "Oscarsgala" på Nyhem (Hoppas det är ett aprilskämt) >> 1/4

Nej, aprilskämt var det inte – det bekräftas i denna artikel från Världen Idag:
http://www.varldenidag.se/nyhet/2011/03/29/Pingst-ska-delar-ut-sina-egna-Oscars-till-ungdomshjaltar/
Under "galaliknande former" kommer pristagarna uppmärksammas med bland annat stipendium som delas ut i
samband med sommarkonferenserna Nyhemsveckan och Lappis.
Eller se bifogad PDF ”Pingst Oscars - Världen Idag, 2011-03-29”
JA, MAN KAN VERKLIGEN FRÅGA VAD DETTA HAR MED ”KRISTI EVANGELIUM” ATT GÖRA?!

Angående Edward Sköllerfalk - ordföranden i Pingst Ung:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=211404
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190680
http://www.orebro.pingst.se/article.php?section=18&article=509&back=1 - Arbete med mening - Edward Sköllerfalk
Man kan undra om Edwas Sköllerfalk har läst Rick Warrens ”Purpose Driven”-böcker när han ger sin bok titeln
”Arbete med mening”... Ja, Warrens böcker florerar ju runt om i pingstkyrkorna, så det är inget konstigt att undra
detta! Det låter bra, det som är skrivit...men OM influerat av Rick Warren så bör man vara på sin vakt...
I början av detta år lanserade Rick Warren en ny plan (den förra kallade han P.E.C.E. Plan) kallad ”The Daniel Plan”, där
han hämtat hjälp av tre sekulära doktorer som befrämjar New Age... Dr. Oz, Dr. Amen och Dr. Hyman…
http://www.bibleprophecyblog.com/2011/03/rick-warren-and-daniel-plan.html
Eller se bifogad PDF ”Rick Warren and the Daniel Plan - By Dave Hunt, The Berean Call” – tyvärr på engelska!
Fortsättning Nyhemsveckans Program:
Mån 20
15:00 - Seminarium Församlingsutveckling
- Talare: Pelle Hörnmark

Modigt ledarskap - förändringens förutsättning

Tis 21
15:00 - Seminarium Församlingsutveckling
- Talare: Daniel Alm

Levande församling - funktionella strukturer

Ons 22
15:00 - Seminarium Församlingsutveckling
- Talare: Magnus Persson

Sverige ett missionsland – Församlingsplanteringens nödvändighet

Tor 23
15:00 - Seminarium Församlingsutveckling
- Talare: Niklas Piensoho

Eviga värden - Nödvändig förändring

DE KÖR STENHÅRT MED FÖRSAMLINGSUTVECKLING!!! ”Nödvändig förändring” – jo, du!

Jag befarar också att Pelle Hörnmark kommer att förmedla sina ”erfarenheter” och ”dialogutbytanden”
från sin ekumeniska studieresa till Vatikanen!!! http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_1-6-11.html
På Pingsts officiella hemsida finns vid skrivandet en 32-minuters WEBBTV med Pelle Hörnmark .
http://www.pingst.se/# - skrolla ner lite
Här skämtar han bort sin Vatikan-resa med att säga att vi varken ska till Rom eller Jerusalem, utan vi ska ta oss till
grannen – möjligtvis till den övre salen... och så hörs ett rungande skratt... JA, DET ÄR EN MYCKET SMART TAKTIK ATT
SKÄMTA BORT EN VIKTIG FRÅGA SOM MÅNGA IFRÅGASATT OCH BARA GÅ VIDARE SOM OM INGENTING HÄNT –
DETTA ÄR EN FORM AV MANIPULERING!
Det finns fler saker som han nämner om i denna WEBBTV som jag skulle kunna kommentera om...men jag avstår!
På Pingst hemsida kan man även läsa om Nattvard: http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=52&oid=5825
Har ni nattvard?
Javisst, alla pingstförsamlingar firar regelbundet nattvard, ofta som en del av söndagens huvudgudstjänst. Det finns
ingen kristen kyrka på hela jorden som inte firar nattvard. Ibland kallar vi det "Brödsbrytelse" eller "Herrens måltid".
Vanligen är det pastorn och ytterligare en grupp personer som leder nattvardsfirandet. Nattvardsstunden kan
utformas mycket olika, men centralt är alltid läsandet av ”instiftelseorden” från Nya testamentet, 1 Korintierbrevet,
kapitel 11, versarna 23 - 26.

Nattvarden ses som en stund av påminnelse, andakt, reflektion och kontemplation omkring det Jesus gjorde för
människan genom sin död och uppståndelse. Den är också en stund för ett konkret mottagande av Jesus in sitt eget
liv, ett slags återupplevande av dopet då den troende förenades med Kristus.
Detta mina vänner låter mycket ”katolskt”!!! Vart i Bibeln kan man läsa om detta?
Så vitt jag har läst så tar jag Herrens Måltid/nattvarden för att jag konkret REDAN har Jesus i mitt eget liv!!!
Återupplevande av dopet? Nej, detta var bedrövande att läsa!
Vad som skulle vara intressant är att få veta HUR LÄNGE detta har funnits på deras hemsida!?
Här är Hörnmarks kommentarer till kritik om situationen inom Pingst:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=247317 - Att leva i förnyelse kräver mod Publicerad: 2011-02-11
Många olika ämnen har diskuterats den senaste tiden runt Pingst. Här kommer ett svar på en rad av de ämnen som är
på tapeten.
Pelle Hörnmark Pelle Hörnmark föreståndare, Pingst FFS
Angående Magnus Persson:
http://www.united.nu/pastorer - Magnus & Gunilla Persson
Magnus & Gunilla är visionärerna och kreatörerna bakom United. ...
Något som kännetecknar dem båda är deras passion över att se människor utvecklas och bli vinnare i livet. De är sanna
livsnjutare som älskar att dela livet tillsammans med goda vänner, resa och uppleva storstäder runt om i världen.
Deras fokus som pastorer är främst utveckling av visionen, värderingar, undervisning, ledarskap och expansion in i
framtiden. De leder United globalt och överblickar Uniteds befintliga och blivande kyrkor över hela världen.
Deras predikningar är enormt uppskattade för sin folkliga, praktiska och ärliga approach som berör och enkelt kan
tillämpas i vardagen.
Magnus finns även med i styrelsen för EUROLEAD.NET, ett europeiskt nätverk för kyrkor, pastorer och ledare.
Tillsammans lever de under mottot "Älska Gud, älska människor och älska livet".
http://www.united.nu/omos - UNITED är en ny frikyrka med tillhörighet i trossamfundet Pingst (www.pingst.se) samt
det europeiska nätverket EUROLEAD.NET (www.eurolead.net)
Vår ambition är att skapa en kyrka som tar vara på den kristna traditionen och budskapet, men som presenterar det på
ett relevant, fräscht och folkligt sätt och gör det lättillgängligt för vanligt folk.
http://www.youtube.com/watch?v=aXElQYjcAa0 - Magnus Persson - Ni ska älska varandra så som jag har älskat er
6 nov 2010 ... Magnus Persson predikar @Super Sunday in United Öresundskyrkan 31/10-10
HÄR HAR VI DÅ YTTERLIGARE ETT ”NÄTVERK” – ETT ”APOSTOLISKT” TILL RÅGA PÅ ALLT!
http://www.eurolead.net/ - Eurolead.net
http://www.eurolead.net/?pageID=1535 - PURPOSE
To provide entreprenuric and apostolic leadership, strength, life, support, development, and training for leaders
throughout Scandinavia and Europe.
To give opportunity for building local churches through concentrating on excellent models, effective training, and
leadership development. To create opportunity for spontaneous encouragement and strong relationships with all
Christian leaders, regardless of affiliation. KJ: DETTA ÄR EKUMENIK!
Andra “Nätverk” som jag skrivit och varnat om förut:






Nyhetsbrevet: Apostoliska nätverket mm >> 26/8
Nyhetsbrevet: Information om NNVK som är ett nytt nätverk i Sverige >> 28/9
Nyhetsbrevet: Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser, och en massa länkar >> 16/11
Nyhetsbrev: En ny världsordning - En ny världsreligion >> som Pdf >> 25/11
Nyhetsbrev: New Wine och Bill Johnson >> 31/3

>> DIRECTIONS
Building churches from tens to thousands. Releasing leaders into new fields and responsibilities. Planting and
beginning new churches. Invading countries with training, events, networking, and resources.
We connect by heart and mind through the strong belief in each other, the cause of the local church, and the
vision and goals represented within the network.
>> DIREKTIONER
Bygga kyrkor från tiotals till tusentals. Förlösa ledare in på nya områden och ansvar. Plantera och början nya
kyrkor. Invadera länder med utbildning, evenemang, nätverk och resurser.
Vi ansluter med hjärta och sinne genom stark tro på varandra, den lokala kyrkan ändamål, och visionen och
målen som ör representerade inom nätverket.
KJ: VART HAR “STARK TRO PÅ HERREN” OCH ”STARK TRO PÅ GUDS ORD” TAGIT VÄGEN????
Javisst ja, det här är ett bygge av människohänder – då behövs ju inte Herren!!
Vi kan inte bygga Guds Hus/Församling med mänskliga taktiker och på världens vis…
Det måste vara initierat av Guds Helige Ande för att hålla/bestå!
>> WHAT WE DO
...meet regularly in an atmosphere of creative thinking, possibility, attitude and inclusive acceptance.
...respect, honour and build leadership at all levels in any Christian organisation.
...create an opportunity for those who are a part of the network to join in the increasing momentum to build,
strengthen, and create new churches.
>> VAD VI GÖR
... träffas regelbundet i en atmosfär av kreativt tänkande, möjlighet, attityd och inkluderande acceptans.
... respekt, heder och bygga ledarskap på alla nivåer i alla/vilken som helt kristen organisation.
... skapa en möjlighet för dem som är en del av nätverket att delta i det ökande drivkraften att bygga, stärka och
skapa nya kyrkor.
KJ: “inkluderande acceptance” av olika trosriktningar… och de träffas i en atmosfär av kreativt tänkande…
BORDE DE INTE HA MED EN ATMOSFÄR AV GUDSFRUKTAN OCH ÖDMJUKELSE INFÖR HERREN???
>> EUROLEAD.NET SEES ...
1) ... a group of people who are networked through similar ideas, goals, philosophy, and desires. Eurolead.net has
been established through common experience, similar background, thinking and strong relationships.
1) ... en grupp människor som är nätverksbaserade genom liknande idéer, mål, filosofi och längtan/önskningar.
Eurolead.net har fastställts genom gemensamma erfarenheter, liknande bakgrund, tänkande och starka relationer.
KJ: ”STARKA RELATIONER” – DET ÄR VAD MAN KAN SÄGA ATT DE FÖRSÖKTE ÅSTADKOMMA MED “STUDIEBESÖKET
I VATIKANEN”!
”GEMENSAMMA ERFRAENHETER” HAR SKAPATS PÅ MÅNGA PLATSER RUNT OM I LANDET TACK VARE DE
EKUMENISKA ALPHA-KURSERNA!
2) ... a network that facilitates culture shifts, not repeating the old styles, ideals or systems but providing quick,
responsive, interactive, respectful team-leadership models.
2) ... ett nätverk som underlättar kultur skiften, som inte upprepar de gamla stilarna, idealen eller systemen men
tillhandahåller snabb, lyhörd, interaktiv, respektfull team-ledarskaps modeller.
Så Guds ”stil”, som man kan hitta i Bibeln, är gammal och inte önskvärd längre?!
3) ... a multifaceted network where many faces, people, ideas, angles, and views are represented, BUT common goals
and vision use these many facets to extend the Kingdom.
3) ... ett mångfasetterat nätverk där många ansikten, människor, idéer, vinklar och åsikter är representerade, MEN
gemensamma mål och visioner använder dessa många aspekter för att utvidga Kungariket.
Latter Rain!? Utvidga Kungariket… Gemensamma mål och visioner = En Världsreligion… TYVÄRR!
4) ... a network that has respect for individual expression, with room for great leaders to emerge ... many times over!
In other words, leadership is first and foremost, but not cloned.

4) ... ett nätverk som har respekt för individuella uttryck, med plats för stora ledare att växa fram ... många gånger
om! Med andra ord, ledarskap är först och främst, men inte klonade.
KJ: När jag läser om Eurolead.net och deras ändamål (Purpose) så kan jag inte annat än att känna hjärtat brista i
gråt... Detta är så totalt långt ifrån vad Jesus Kristus kom för att lära oss! Han sa själv:
”Då kallade Jesus dem till sig och sade: Ni vet, att folkens furstar råder över dem, och de som är
mäktiga utövar sin makt över dem. Så skall det inte vara bland er. Utan den som vill vara stor
bland er, han skall vara er tjänare, och den bland er som vill vara den främste, han skall vara
er slav, liksom Människosonen har kommit, inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt
liv till återlösning för många.” Mateus 20:25-28 (Reformationsbibeln)
Så ser vi här nu ännu en ”synkronisering”, som Lennart Jareteg kallar det!
http://bibelfokus.se/synkning - Falska profeter invaderar Sverige - avfallet synkroniseras
http://bibelfokus.se/babels_torn#Anchor-35326 - 2.5 Synkretism eller sann enhet (Från http://bibelfokus.se/babels_torn )
Ja, då kan vi ju ana vilket ”nätverk” som Pingst samarbetar med...
Fortsättning Programmet:
Tis 21

15:00 - Seminarium Aktuella författare
Talare: Runar Eldebo & Veronica Schelander
Mötesledare: Ingrid Svanell
15.00 Jesus kallar oss att vara salt - men vad menar han? Runar Eldebo
16.00 Gå i kras. Veronica Schelander
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=149933 - Runar Eldebo vill helst inte kalla sig kristen
Med sin nya bok vill han sätta fokus på vad Jesus skulle göra, säga och tänka om han levde som människa i dag.
http://www.tidenstecken.se/pilgrim.htm - Vart leder Pilgrims väg?
Runar Eldebo, 54 år, är talare inom Missionskyrkan och lärare på Teologiska Högskolan i Stockholm. Hans ämne var:
Kan man gå till samma kyrka ett helt liv? På det svarade han ett klart JA. Och hör och häpna vad han sa: Om jag fick
leva om mitt liv så skulle jag vilja vara en liten satt katolsk präst på den italienska landsbygden. Jag skulle döpa
varenda liten unge, konfirmera, viga och begrava…
Läs också mina kommentarer om Runar Eldebo i bifogad PDF ”100 Dagar med Jesus” (sidan 4)
Förra året lanserades Göran Skytte och hans bok på Nyhemsveckan och nu ska man tydligen lansera Runar Eldebo
som också är Katolik-befrämjare!
Tor 23
19:00 - Kvällsmöte Filadelfia Stockholm
- Talare: Niklas Piensoho
Musik: Filadelfia Stockholm
JAG BEFARAR ATT HAN KOMMER ATT LANSERA SITT BUDSKAP FRÅN BOKEN ”100 DAGAR MED JESUS”...
Se bifogad PDF ”100 Dagar med Jesus” för mer information.
Se även bifogade PDF ”Piensoho 1” & ”Piensoho 2” – artikel från Världen Idag 2007 som jag fått av Evy Juneswed, där
Piensoho säger att han ”ser nyandligheten mer som en möjlighet än något att vara rädda för”!!! (Hennes
markeringar i artikeln)
Evy kommenterade nyligen för mig:
”Du nämnde om "100 dagar med Jesus".
Har du lagt märke till att Piensoho har en s.k. "Andlig övning" (på sidan 25) med följande ord:
"Låt dina andetag bli en bön. Varje gång du andas in tar du emot Jesus. Varje gång du andas ut lägger du ditt liv i hans
händer. Låt dina andetag bli en bön och en vila: Andas in Jesus. Andas ut ditt liv i hans händer."
Visst luktar det nyandlig meditation!”
Ja, ta hennes kommentar på allvar! Läs inte denna bok! Om du läst den – avsäg dig och be om rening i Lammets Blod!!

Evy Juneswed har vandrat många på med Herren och har stor erfarenhet! Hon har arbetat som missionär för
Sv.Alliansmissionen i 30 år i Swaziland i södra Afrika. När hon kom hem till Sverige så förstod hon att intellektuella
svenskar i dag sysslar med samma slags ockultism, som funnits i Afrika i århundraden. Det var detta, som ledde till
hennes intresse för New Age. Hon köpte massor av New-Age-litteratur, gick på ”Inre-harmoni-mässor” i Huskvarna en
gång om året. Där träffade hon många trevliga människor, som menade att hon hade hittat en av sanningarna och
dom en annan, men det ville hon inte hålla med om eftersom hon tror att Jesus, Guds Son, är ”Vägen, Sanningen och
Livet”! (Joh.14:6) och enda vägen till Gud. (Joh.14:6)
I stället tyckte hon synd om dessa sökare, som söker och söker och aldrig blir tillfredsställda. Hon har fått vara med och
se hur en del, som lagt stora pengar på New Age-tekniker, tagit emot förlåtelse hos Jesus och blivit helt förvandlade
människor! Idag vill hon vara med och upplysa om faran som ligger i New Age och peka på en tro, som förvandlar liv.
Hon reser runt till församlingar som kallar henne... JAG HAR ETT STORT FÖRTROENDE FÖR EVY JUNESWED!
Fortsättning Programmet:
Tor 23
10:20 - Bibelstudium med nattvard
Talare: Peter Halldorf
Nattvardsledare: Urban Ringbäck.
Konferensoffer

Mötesledare: Marcus Örebäck

Som ni ser så är Peter Halldorf är också inbjuden talare! Kan ni tänka er att han ska ha Bibelstudium i samband med
nattvard?! Ni som ABSOLUT INTE vill blanda hedendom med Sann tillbedjan borde verkligen undvika detta...denna
nattvard är garanterad besudlad med ”Eukaristiska inslag”... Kom ihåg att Peter Halldorf var också med på
Studieresan till Vatikanen!
KJ: Man kan ju inte annat än att undra vilken sorts nattvard som kommer att introduceras...
Peter Halldorf som vi vet har anammat Mysticismen, RKK...och den Eukaristiska nattvarden...
http://www.librarything.com/work/6845043 - Eukaristin : så som den firas i övre salen i nya slottet…by Peter Halldorf
Detta är inget att leka med och inget att ta lätt på och låtsas som ingenting har hänt!
”Pingst” ser mellan fingrarna och gör sig delaktiga i denna synd – speciellt när man kallar honom som talare!
Angående Urban Ringbäck:
Föreståndare och Pastor, Smyrnakyrkan Göteborg
http://www.smyrna.se/centrum/component/contact/71-employee/6-urban-ringbaeck
http://www.smyrna.se/centrum/undervisningstart/webbtv/635-fran-vision-till-verklighet-urban-ringbaeck-133 - Från
vision till verklighet - from vision to reality - Söndag 13 mars 2011, predikan Urban Ringbäck
”En enad församling för en helad stad...” - - - ”Tror vi att en helad församling kan bli ett redskap för en delad
stad/Göteborg?”
17:23 min. in i undervisningen läser han ”FRED för er som är nära”... Detta är från Bibel 2000! Det ska vara ”FRID” =
” Och han kom och har förkunnat evangelium om frid för er som var fjärran och för dem som var nära.”
Eferserbrevet 2:17 Reformationsbibeln
Ja, det är tyvärr många inom Pingst som använder Bibel 2000...men man hade väl kunnat förvänta sig att en ”stor”
ledare borde vara mer medveten...
Ja, jag vet inte, men detta låter som inspirerat av Rick Warren...Ja, det var i alla fall ett enhets/ekumeniskt budskap!
Fre 24
10:20 - Bibelstudium
Talare: Peter Halldorf
15:00 - Midsommarfirande - Lek & Dans kring midsommarstången.
Ansvarig: Gunilla Bredmar.
Ja, jag har endast varit en gång på Nyhemsveckan (1 dag!) och jag blev även då chockad och djupt besviken
på att de hade en midsommarstång... Jag trodde faktiskt att detta var något som vi kristna inte ville syssla

med, när vi vet att dess ursprung är hednisk och att själva midsommarstången är en fruktbarhetssymbol...
Lika besviken blir jag i år, trots att jag vet att de har med detta inslag – för att ”behaga besökarna”, antar
jag!? Kanske för att vara ”sökar-vänliga”?
Lör 25
19:00 - Kvällsmöte Missionsmöte
Talare: Carl-Gustaf Severin
DETTA ÄR EN TALARE FRÅN TROSRÖRELSEN - FÖR DEN SOM INTE VISSTE DETTA REDAN!!!
http://www.dagen.se/blogg/jaktlund/2011/05/hornmark-till-livets-ord Pingströrelsen och Livets ord har historiskt sett haft väldigt spända relationer (se den här delen i artikelserien jag skrev
om Livets ord häromåret) men de har blivit varmare på senare år. Ulf Ekman, Carl-Gustaf Severin och Stefan
Salmonson - samtliga profiler inom Livets ord - har talat på pingströrelsens stora sommarkonferens Nyhemsveckan.
Utöver det har exempelvis Ekman talat i en rad andra pingstsammanhang, nu senast Världspingstkonferensen.
http://www.icfn.tv/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=2214&Itemid=63&year=2011&month=02&day=20&uid=ba46b
30bb2403acb9a1354e82f81ae82&catids=81 - 20 February 2011 - Healing Service with Evangelist Carl Gustaf Severin

19:00 - Barnens bönepromenad
DET LÅTER JU FANTASTISKT...ATT BARNEN SKA HA BÖN...FAST SAMTIDIGT GER DET EN LITEN VARNING EFTERSOM DET
PÅMINNER OM ”STRATEGISK BÖN” SOM KOMMER FRÅN DET OCKULTA – INFILTRERATS AV JUST TROSRÖRELSENS
PROFETER & APOSTLAR...
Vi får hoppas och be att det inte har med detta att göra!
För att bättre förstå min oro – läs vad Lennart Jareteg skriver:
http://bibelfokus.se/akta_vackelse_text.html#Anchor-44867 - Andlig krigföring och strategisk bön för väckelse
Sön 26
11:00 - Sändningsgudstjänst

Talare: Pelle Hörnmark

Ja, Pelle Hörnmark är en av huvudtalarna – som jag kan se det...
Det ger mig stor oro eftersom jag befarar att han kommer att föra in något som han tagit med sig från Vatikanen...
Tog han del i Eukaristin när han var där på studiebesök tro? I så fall AKTA er att ta del i vad han förmedlar!
(http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_1-6-11.html )

Mån 20
10:00 Bibelstudium, lovsång och förbön
- Talare: Emanuel Minos

Ämne: Första Korinthierbrevet. Konferensoffer.
Mötesledare: Anethe Carlsson

Emanuel Minos var delaktig vid det historiska väckelsemötet med Pingst och Livets Ord i år:
Historiskt väckelsemöte med Pingst och Livets Ord >>
På söndagen gästades Livets ord av den norska pingstlegenden Emanuel Minos.
Besöket var ett historiskt samarbete mellan Pingstkyrkan i Uppsala och Livets ord.
15:00 - Seminarium När läran möter livet - Församlingen, Guds tanke
Talare: Teologiska nätverket inom Pingst Mötesledare: Dan Salomonsson, Marcus Örebäck
Inledare: Sam Wohlin, Jan-Åke Alvarsson.
För övriga medverkande, se seminariesidan. (Seminariesidan: http://www.nyhemsveckan.se/Seminarier.html)
Teologiska nätverket har tydligen ett par seminarium under veckan för att förmedla sina läror i ”Trons Hemlighet”...
http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=90 - Teologiska nätverket i Pingst
För att få bredd och mångfald i det teologiska samtalet i Pingströrelsen samarbetar Pingst- fria församlingar i
samverkan med ett teologiskt nätverk.
De flesta som deltar i nätverket är aktiva teologer eller församlingsförkunnare i sin vardagstjänst. Nätverket har

regelbundna träffar och medlemskapet är dynamiskt, deltagandet bygger på engagemang därför förändras
sammansättningen under tid.
Teologiska nätverket i Pingst fokuserar på att ge tid till att sätta sig in i och formulera tankar inom olika teologiska
frågor. Ett resultat av arbetet är skriftserien Trons hemlighet som Teologiska nätverket ger ut i samarbete med
bokförlaget Libris. I dessa skrifter ges en vägledning i den kristna trons grunder ur ett pingströrelseperspektiv.
http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=90&oid=176
Församlingen ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett
gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.
http://www.bokia.se/herrens-maltid-vagledning-i-den-kristna-trons-grunder-4310643 - Teologiska Nätverket Pingst
Herrens måltid
Här behandlas en rad väsentliga såväl teologiska som praktiska frågor omkring nattvarden. Hur är det möjligt att vi i
bröd och vin kan ta emot Jesus? Hur bör nattvardsfirandet i församlingen utformas och vem kan leda det? Är det
viktigt att just bröd och vin används? Hur bör barnen förhålla sig i firandet av Herrens måltid? Och hur ofta bör denna
måltid firas? Skriften Herrens måltid beskriver också synen på nattvarden i den tidiga pingströrelsen, och ger skäl till
varför en förnyelse av firandet av brödbrytandets måltid är viktig i vår tid.
http://www.smyrnakyrkan.se/centrum/undervisningstart/smaskrifter I dessa skrifter ges en vägledning i den kristna trons grunder. De är en utmärkt läsning för den som snabbt och enkelt
vill läsa på i grundläggande bibelfrågor.
--Vem står bakom?
Teologiska nätverket i pingst står bakom den nya skriftserien "Trons hemlighet".
Det teologiska nätverket inom pingst består av både teologer och föreståndare inom pingst. Tanken bakom nätverket
är att det ska ges tid att sätta sig in i och formulera tankar inom olika teologiska frågor.
Tis 21
10:00 - Gemensam start på dagen
Mötesledare: Marcus Örebäck
15:00 - Seminarium Apostlagärningarna - mer än historia
Talare: Olof Djurfeldt
Tors 23
15:00 - Seminarium När läran möter livet - Jesus kommer tillbaka
Talare: Teologiska nätverket inom Pingst
Mötesledare: Dan Salomonsson, Marcus Örebäck
Inledare: Göran Lennartsson, Roland Eckerby.
För övriga medverkande, se seminariesidan.
(Seminariesidan: http://www.nyhemsveckan.se/Seminarier.html)
NU BLIR DET ÄNNU MERA SKRÄMMANDE!
Dan Salomonsson och Olof Djurfeldt var också med på studiebesök i Vatikanen!
FÖR MIG ÄR DET UPPENBART ATT DESSA LEDARE VAR UTSÄNDNA TILL ROM FÖR ATT KUNNA FÖRMEDLA NÅGOT NYTT
UNDER DETTA ÅRS NYHEMSVECKAN...
Göran Lennartsson och Roland Eckerby är deltagare i det Teologiska nätverket inom Pingst, se nedan!
Tors 23
15:00 - Seminarium Församlingsutveckling
Talare: Niklas Piensoho
19:00 - Kvällsmöte Filadelfia Stockholm
Talare: Niklas Piensoho
Mötesledare: Marcus Örebäck

Eviga värden - Nödvändig förändring
Musik: Filadelfia Stockholm
Insamling för utsatta kvinnor och barn i Kongo.

21:00 - Fest på Rutan

Talkshow med Kaleb Tesfamariam m.fl.

Angående Kaleb Tesfamariam som tydligen arbetar i ungdomsteamet i Gilead...

http://johannasten.blogg.se/category/lovsang-moten-konferenser.html (2009)
I kyrkan, presentation av det nya ungdomsteamet i Gilead, däribland Sandra Bohlin och Kaleb Tesfamariam
kommer jobba!
http://www.youtube.com/watch?v=SOwriwOx0fw - The Tesfamariam Talkshow - Janne Björkqvist rockar loss!!
http://www.gilead.se/ - http://www.gilead.se/Om_oss/Ledningsteamet - Kaleb Tesfamariam
Ungdomsledare tillsammans med Sandra Bohlin och går just nu tranieeprogram i Gilead med ledar-inriktning. Kaleb
jobbar med kyrkans filmproduktion & särskilt "Churchnews" där han är ett av våra nyhetsankare.
Om vi är i Sverige...varför ska vi då har program med engelska titlar...varför inte skriva på svenska?
Eller är det så att dessa program är hämtade från något engelskt ”nätverk”/läroplan???? Jag bara undrar!
Fre 24
10:00 Bibelstudium, lovsång och förbön
Talare: Peter Halldorf
Konferensoffer
Lör 25
10:00 Bibelstudium, lovsång och förbön
Talare: Peter Halldorf
Konferensoffer
19:00 - Kvällsmöte Missionsmöte
Talare: Carl-Gustaf Severin
Konferensoffer

Mötesledare: Anethe Carlsson

Mötesledare: Anethe Carlsson

Musik: Lovsångsteamet.

Severin = Trosrörelsen!

Angående Peter Halldorf:
http://www.elvorochjanne.se/new_age-mystik/No_Nilsson-pr-borlange.html - Sammandrag av Nils Olof Nilssons
predikan i Ludvika Feb – 08
UTDRAG:
Och det är så att idag så står Peter Halldorf i spetsen för en mystik rörelse, han som egentligen har sina rötter i
pingst. Peter får resa runt i hela Sverige och hålla sina seminarier och jag är väldigt förvånad över att ingen teolog från
våra led har höjt rösten och sagt att det här går inte längre. Man tänker det måste bli ett stopp på det här snart, men
det bara rullar och går och de som känner Peter vet att han är väldigt duktig att tala. Han har gett mig väldigt många
fina tankar och han är duktig att lägga ut texten. Men nu så är Peter, menar jag, en grekisk – ortodox teolog. Han är
ingen pingstteolog längre.
Allting han säger och skriver nu kan inramas i den grekisk ortodoxa mystiken. Det som styr den grekisk ortodoxa
traditionen och teologin styrs upp av traditionen av kyrkofäderna bland annat och i liturgin och den kanoniska rätten
och i ikoner och allt detta kallas för den heliga traditionen.
I den Katolska kyrkan är alltid traditionen viktigare än Skriften. Så det är alltid kyrkans tradition som styr tolkningen
av Skriften. Så om det skulle bli problem någon gång så gäller alltid kyrkans lära. Den grekisk ortodoxa kyrkan för
aldrig några lärosamtal. Det är en statlig kyrka som inte har förändrats sen 787, då det sista konsiliet avslutades och
det gav ikondyrkan fritt spel.
Detta med ikondyrkan startade ett krig mellan östkyrkan och västkyrkan och man dödade dem som trodde på ikoner.
Man för aldrig lärosamtal för enligt dem har man allt klart och det är därför Peter Halldorf skriver i en debattartikel
att: Vi behöver ingen ny tolkning av Bibeln än det som redan är skrivet.

De menar alltså att det som en gång skrevs av de apostoliska fäderna har satt stopp för alla lärofrågor en gång för
alla. Det man gör i den här rörelsen är att man skjuter fram erfarenheten och upplevelserna. Peter, har jag sett, tror
både på stigmatisering och andra saker. I mystiken handlar det ju alltså om en intuitionskunskap om Gud. Det är inte
sånt som du får genom rationellt tänkande med andra ord. Du får inte den kunskapen genom ett bibelstudie utan du
får den genom närheten till Gud.
--I den Katolska kyrkan är alltid traditionen viktigare än Skriften. Så det är alltid kyrkans tradition som styr tolkningen av
Skriften. Så om det skulle bli problem någon gång så gäller alltid kyrkans lära. Den grekisk ortodoxa kyrkan för aldrig
några lärosamtal. Det är en statlig kyrka som inte har förändrats sen 787, då det sista konsiliet avslutades och det gav
ikondyrkan fritt spel.
Detta med ikondyrkan startade ett krig mellan östkyrkan och västkyrkan och man dödade dem som trodde på ikoner.
Man för aldrig lärosamtal för enligt dem har man allt klart och det är därför Peter Halldorf skriver i en debattartikel
att: Vi behöver ingen ny tolkning av Bibeln än det som redan är skrivet.
De menar alltså att det som en gång skrevs av de apostoliska fäderna har satt stopp för alla lärofrågor en gång för
alla. Det man gör i den här rörelsen är att man skjuter fram erfarenheten och upplevelserna. Peter, har jag sett, tror
både på stigmatisering och andra saker. I mystiken handlar det ju alltså om en intuitionskunskap om Gud. Det är inte
sånt som du får genom rationellt tänkande med andra ord. Du får inte den kunskapen genom ett bibelstudie utan du
får den genom närheten till Gud.
--Jag läste Arborelius bok Trons hemlighet, där han säger: Jag vet inte om jag är frälst och han säger att ingen kan veta
om han är frälst innan man gått igenom skärselden och då blivit renad.
--Jag läste en av våra kända teologer i pingströrelsen – han talade om nattvarden som den tysta mystiken. Och just ordet
TYSTNAD är så typiskt för mystiken. Tystnaden är ju den viktigaste ingrediensen i mystiken. Att bara vara tyst och
stilla sitt hjärta, klä av ditt hjärta från alla illusioner klä av sig alla sinnesupplevelser och då möter man gud.
När de här talar om tystnad så är det inte biblisk stillhet utan tystnaden i mystiken – hur hamnar man då i denna
gudomliggörelse för det är det viktigaste i mystiken – att bli gudomliggjord?
Det finns 4 olika trappsteg i mystiken som den mänskan skall gå igenom.
Först så är det omvändelsen.
Sen reningsprocessen – då hon för första ggn får se en skymt av guds härlighet. Hon klär av sig själv genom avancerade
övningar och bönetekniker. Man avstår från mat och isolerar sig så att man kan få uppleva något som man kallar för
sinnenas natt – då tar man 1:a steget.
Sen kommer något som man kallar för upplysningen och då kommer man in på det kontemplativa livet och dess
kännetecken – visioner – hörsel – lukt – extaser. Man får någon form av ockult gåva. Man går utanför sin kropp och så
vidare.
Det här är något som Peter Halldorf talar om. Det är inget som är utanför längre utan vi har detta mitt ibland oss i
dag. Han skriver om det här i sina böcker och han skriver om det i sina artiklar.
--Så har vi nattvardsfirandet och här försöker Peter Halldorf sätta sin prägel. Han talar om brödet och vinet som vid
nattvardsfirandet övergår till en realitet. Då kan jag inte förstå annat än att Peter Halldorf menar att det blir
verkligt kött och blod helt enkelt. Det här är också något som vi öppnar upp för och tar in i våra församlingar.
KJ: Detta är Eukaristisk nattvardssyn! Läs mitt förra brev för mer insikt: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_1-6-11.html
Jag känner mig lite som Jeremia som klagar. Jag har rest runt och predikat men förut bara predikat den helige Ande jag
har aldrig talat ner någon. Men nu kan jag inget annat för jag möter det här och jag blir förtvivlad och när ingen annan
ställer upp så känner jag mig tvingad till det. Vi skall be till Gud för våra ledare att Gud får uppenbara sig för dem att
det här inte är rätt. KJ: AMEN!
Skulle du hitta den här boken på någon bokshop under konferenserna eller annat sammanhang... KÖP DEN EJ!
http://www.gospelcenter.se/shop/catalog/product_info.php?products_id=26776&osCsid=797f14e3e00d59c560c733678db8009d Heligt år Av: Halldorf, Peter

Allt fler upptäcker hur kyrkoåret kan skänka rytm och riktning åt det kristna livet och kyrkans gudstjänst. Firandet av de
stora högtiderna -- Julen, Påsken, Pingsten -- är långt mer än ett sätt att högtidlighålla minnen från det förflutna. I
tillbedjan och gudstjänst sammanflätas våra liv med Kristi liv i hela dess rikedom. Tiden laddas med helighet. Varje
kyrkoår blir en skola i Kristi efterföljd.
I Heligt år ger Peter Halldorf bakgrunden till det kristna årets framväxt och vägledning till hur kyrkoåret kan
fördjupa liv och gudstjänst. Vi tas med på en vandring genom det heliga årets olika tider. Fasta och fest, vardag och
söndag, apostladagar och martyrdagar blir en väg som låter oss inträda i Guds rike. "När firandet av de händelser i
evangelierna, som varje liturgisk fest representerar, förnyar vår kärlek till Kristus har kyrkoåret uppnått sitt syfte",
skriver författaren.
I en tid när många församlingar söker vägar till en meningsfull gudstjänst kan återupptäckten av det heliga året
motverka de trender som riskerar att göra gudstjänsten till en spegel av den omgivande populärkulturen. Peter
Halldorf delar i denna bok också med sig av den vision av den kristna gudstjänsten som under senare år berikat hans
eget liv och den gudstjänstfirande församlingen i Bjärka-Säby.
Kyrkoåret VET vi kommer från Romersk-katolska Kyrkan!!! http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kyrko%C3%A5ret - Kyrkoåret
Halldorfs vision om gudstjänst som ”berikat honom”... med ikoner, ortodox munkkåpa, mannen i öknen och
kontemplativ bön!? NEJ TACK - DETTA ÄR VERKLIGEN ATT FRÄMJA KATOLICISM!
Tis 21
15:00 - Seminarium När läran möter livet - Äktenskapet är av Gud instiftat
Talare: Teologiska nätverket inom Pingst
Mötesledare: Dan Salomonsson, Marcus Örebäck
19:00 - Kvällsmöte United Malmö
Talare: Magnus Persson
Musik: United Malmö
Mötesledare: Marcus Örebäck
Insamling för att nå Sverige med evangelium.
KJ: Vilket Evangelium är det som de vill förmedla? Ett Evangelium tillsammans med RKK? BRA FRÅGA!
Ons 22
15:00 - Seminarium Apostlagärningarna - mer än historia
Talare: Jack-Tommy Ardenfors
"Gemenskap - mer än ord"
Mötesledare: Per-Åke Enström
15:00 - Seminarium När läran möter livet - Alla vill till himlen men ingen vill dö
Talare: Teologiska nätverket inom Pingst
Mötesledare: Dan Salomonsson, Marcus Örebäck
Inledare: Stefan Green, Marcus Sönnerbrandt.
För övriga medverkande, se seminariesidan.
Angående Jack-Tommy Ardenfors:
Världen Idag – Historiskt väckelsemöte med Pingst och Livets Ord >>
Före kvällsmötet hade de respektive församlingarnas ledare och profiler, totalt ett 80-tal, gemenskap och förtäring.
Bland gästerna som minglade i Livets ord foajé där stämningen och skratten var på topp, fanns pingstprofiler som
Sverre Larsson, Elon Svanell och Jack-Tommy Ardenfors.
Angående Teologiska nätverket inom Pingst:
http://www.pingst.biz/troochliv/trons-hemlighet-folder.pdf - TRONS HEMLIGHET
Nu kommer serien med småskrifter i ”pingstläran”. Småskrifter att sätta i händerna på den vanlige pingstvännen, som
snabbt och enkelt vill läsa på i grundläggande bibelfrågor. KJ: Varför inte uppmuntra till att läsa Bibeln?!
Det teologiska nätverket i Pingst gör nu ett gediget och ärligt arbete för att fånga och formulera tron som den
förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.
”Vi vet att behovet är jättestort bland medlemmarna att fördjupa kunskaperna i grundläggande teologiska frågor.
Församlingarna har nu ett gyllene tillfälle och ansvar att se till att medlemmarna på ett smidigt sätt får tillgång till de
här skrifterna.” Dan Salomonsson, föreståndare i Pingstförsamlingen i Uppsala och ledare för nätverket.
Småskrifterna är mycket lämpliga att ha som undervisnings- och samtalsmaterial i cellgrupper av olika slag.

Tanken är att församlingen skall abonnera på en upplaga som motsvarar behovet bland medlemmarna. Egentligen
borde alla medlemmar vara målgrupp för skriftserien.
Borde man inte fokusera på Bibeln som undervisnings- och samtalsmaterial när man samlas inför Herren???
Det handlar om ”indoktrinering” att få alla inom Pingst att tänka och tro lika...och att fösa föra dem in i djupare
ekumenik...

Deltagare i det teologiska nätverket just nu:
Dan Salomonsson, ledare för nätverket
Ann-Charlotte Westling
Annika Björk
Beryl Lindeman
Björne Erixon
Carl-Olof Nilsson
David Sundström
Göran Lennartsson
Jan-Åke Alvarsson
Kent Cramnell
Lena Tellebo
Marcus Sönnerbrandt
Marianne Andréas
Martin Boström
Olof Djurfeldt
Peter Halldorf
Roine Swensson
Roland Eckerby
Sam Wohlin
Staffan Swahn
Stefan Green
Sune Elofson
Sören Perder
Ulf Sundkvist
Ulrik Josefsson
Uno Solinger

Alla markerade medverkar på Nyhemsveckan!
(gulmarkerade åkte även till Vatikanen...)

INTRESSANT ATT FYRA AV SEX SOM ÅKTE PÅ STUDIEBESÖK TILL VATIKANEN ÄR MED I DETTA NÄTVERK!!!
TRE AV DESSA MEDVERKAR PÅ NYHEMSVECKAN!!!
SÅ DESSA SOM SÖKER ”DIALOG OCH ENHET” MED DEN ROMERSK-KATOLSKA KYRKAN SKA KUNNA GE FÖRDJUPADE
KUNSKAPER I GRUNDLÄGGANDE TEOLOGISKA FRÅGOR???? JAG BARA FRÅGAR!
JA, DET ÄR INGEN TVEKAN OM ATT ”DIALOGEN/SAMARBETET” MED RKK HAR INFLYTANDE I DETTA NÄTVERK!
INTRESSANT OCKSÅ ATT DE KALLAR DESSA SMÅSKRIFTER FÖR ”TRONS HEMLIGHET”... MED TANKE PÅ ATT
ARBORELIUS SKRIVIT EN BOK MED JUST SAMMA TITEL! SE TEXT OVAN.
JA, JAG PERSONLIGEN, TROR INTE ATT DETTA ÄR EN ”SLUMP”...
DET ÄR ÄVEN INTRESSANT ATT DE FLESTA DELTAGARNA FRÅN DETTA TEOLOGISKA NÄTVERK KOMMER ATT VARA
MED PÅ NYHEMSVECKAN 2011:
http://www.nyhemsveckan.se/seminarier-naer-laeran-moeter-livet.html - När läran möter livet!
– Seminariespår under Nyhemsveckan - Fyra Seminarier mån-tors, 20-23 juni kl. 15-17
En serie samlingar med aktuella ämnen utifrån frågan: ”Vad säger Bibeln”. Föredrag, panelsamtal och öppen dialog
där du kan vara med
Medverkande:
Dan Salomonsson (seminarieledare), Beryl Lindeman, Björne Erixon, Carla Widen, Göran Lennartsson,
Jan-Åke Alvarsson, Marcus Örebäck, Marianne Andreas, Roine Swensson, Roland Eckerby, Sam Wohlin,
Stefan Green, Sören Perder, Ulf Sundkvist, Ulrik Josefsson, Marcus Sönnerbrandt, Peter Halldorf.
Vad blir det för ”Vad säger Bibeln”- diskussioner?

Kommer de att försöka introducera något ”nytt”?

VAR PÅ DIN VAKT!
Angående Marcus Örebäck:
Elvor sökte på Örebäck som ska medverka på Nyhem och hittade denna artikel! Skrämmande!!!
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT%20_MAJ_11.html: 31/5
Alingsås Tidning Var är Pingstkyrkans andliga framtid? " Jag är en tonårsförälder till en ungdom som går i
Pingstkyrkan. Att gå till kyrkan gör man för att i första hand få en andlig gemenskap och ”mat”, som man säger internt.
Varför är det så då att när barnen kommer hem från en fredagskväll i kyrkan, så hade de först kollat på film, MeanGirls
2 (!!?!?) för att sen fortsätta titta på Youtubeklipp? Vart var bönen, lovsången, bibelundervisningen... dvs den andliga
gemenskapen och maten?" >>
( http://www.alingsastidning.se/debatt_visa.asp?id=3875&sidnamn=DEBATT# )

http://www.alingsastidning.se/debatt_kommentera.asp?id=3875#5204 – Svar: Marcus Örebäck, pastor Pingstkyrkan
2011-05-28 Kl: 10:06
--Guds kärlek är så stor att den räcker runt för alla, så ska inte pastorer framför allt jobba med att älska sina
medmänniskor? & att aldrig döma?
Detta är ”typiskt” Rick Warren metoder... att ha ”sökar vänliga” ungdomsmöten och gudstjänster...
Och så fort det kommer kritik så slungas det ut ”vi ska inte döma”!
Fortsättning Nyhemsveckans Program
Ons 22
17:00 - Personlig förbön - undervisning och praktik
Talare: John Derneborg
Förbönsteamet
Angående John Derneborg
http://www.nyhemsveckan.se/F%C3%B6rb%C3%B6nstj%C3%A4nst.html - Förbönstjänst på Nyhemsveckan
Under Nyhemsveckan finns ett särskilt team med ansvar för förbönstjänsten i samband med Gudstjänster och speciella
bönesamlingar. Detta team leds av John Derneborg...
http://www.newwine.se/resurser/ledarnatverk/ - New Wine är tänkt att fungera som ett nätverk för ledare över
hela Sverige som delar vår vision och våra värderingar.
För närvarande finns det etablerade nätverk i följande regioner/städer:
--Västsverige: nätverksledare: John Derneborg, Pingstkyrkan Vänersborg,
pastor@vanersborg.pingst.se, tel. 0703-636 553
http://www.inblick.se/Default.aspx?ID=9&PID=63&Action=1&NewsId=327 – INBLICK (17 juni 2010)
Nyhemsveckan - en plats för helande
På årets konferens får förbönen och helandet en stor plats.
John Derneborg är pastor i pingstförsamlingen i Vänersborg. Han är också den som under flera år samordnat
förbönstjänsten under Nyhemsveckan.
http://www.immanuel.nu/new-wine-sommarkonferens-30-juni-3-juli/ - NEW WINE SOMMARKONFERENS
Medverkande
Anne & John Coles, New Wine England, Daniel Norburg, Malmö, Per-Eive Berndtsson, Halmstad, Hans Wolfbrandt,
Lysekil, John Derneborg, Vänersborg, Carl-Erik Sahlberg, Stockholm, Birgitta Aasa-Sjöström, Örnsköldsvik och
Andrew Thompson, Stockholm, Kjell Axel Johanson, Odensbacken, är några av de medverkande
Ja, så sprids även New Wines visioner och värderingar genom Nyhemsveckan...New Wine som vi kan koppla ihop
med Bill Johnson, som i sin tur kan kopplas till det Apostoliska Nätverket med Peter Wagner i spetsen...
Läs gärna mitt nyhetsbrev om New Wine och Bill Johnson >>
http://www.newwine.se/11-13-februari-2011-fornyelsekonferens-hallsberg/ - New Wine - 11-13 februari 2011 –
Förnyelsekonferens Hallsberg - John Derneborg
John Derneborg medverkar även på Midsommarkonferens - Ralingsåsgården, Aneby - 23-26 juni :
http://www.kssb.org/viewNavMenu.do?menuID=41
Tydligen har Derneborg gått på ”Faith School of Theology” – för han har uppgett sitt namn på deras sida:
http://www.faithschool.org/alumni_email.html - Alumni Email
May we include yours? If you attended Faith School of Theology, and have E-Mail, we would like to hear from you!
Derneborg, John- Class of 1993, FST Maine
Derneborg, Mellissa (Bernard)- Class of 1991, FST Maine
E-Mail: john.derneborg@comhem.com

http://www.faithschool.org/about_fst.html - History
In 1958, it became apparent that an old-fashioned Pentecostal training school was needed in New England. Faith
School of Theology was divinely breathed into existence to be a Bible institute like Bible institutes once were. In the
fall of 1959 Faith School of Theology opened its doors for the first time. Many miracles throughout the years have
confirmed that this is a school God built.
Historia
År 1958 blev det uppenbart att en gammaldags pingströrelse träningsskola behövdes i New England. Faith School
of Theology andades gudomligt in i existens för att bli ett Bibelinstitut som Bibelinstituten gång var. Under hösten
1959 Faith School of Theology öppnade sina dörrar för första gången. Många mirakel genom åren har bekräftat att
detta är en skola som Gud har byggt.
-----------------------------------------------------------------------------------------Bara lite snabbt...om Torpkonferensen
http://issuu.com/evangeliskafrikyrkan/docs/torpprogram_maj2011 - TORP 20-26 juni, 2011
Sarah Kelly kommer även till denna konferens... http://www.torpkonferensen.nu/viewNews.do?NewsID=0042
Runar Eldebo och Berit Simonsson från Oasrörelsen är också medverkande!
(http://www.torpkonferensen.nu/viewNavMenu.do?menuID=49&calendarWeek=25&calendarYear=2011&category=43)
Likaså Hans Jansson, pastor i Kunsportskyrkan, Huskvarna vars församling erbjuder Tikva!
http://www.kungsporten.com/tikva.html - Friskvård – Tikva (se mer om Tikva högst upp i detta brev!)
-----------------------------------------------------------------------------------------Hans Weichbrodt kommer att medverka på många konferenser i sommar!
http://www.varldenidag.se/tro-och-kultur/2011/06/01/Nu-tar-han-sats-infor-sommaren/ - Världen Idag
Publicerad: 2011-06-01 00:00

Prästen Hans Weichbrodt är en av de mest anlitade talarna under sommarens olika konferenser. Han kommer att
tala på allt från Israels vänners sommarkonferens till Livets ords Europakonferens. Men under semestern ska han
försöka vara så stilla som möjligt, umgås med familjen, läsa böcker och kommer säkert också att gå på en del allsvensk
fotboll, berättar han.
--Nästa konferens som Hans talar på är Oasrörelsens möte i Göteborg den 3-5 juni. Han är en flitigt anlitad talare och
kommer att predika på Europa-konferensen i Uppsala, på Missions-kyrkan i Finlands nationella sommarkonferens
och på upptaktshelgen i Pingst-kyrkan i Nybro inför deras lokala Jesus-mani-festation i Kalmar.
Han talar även på Pingst-rörelsens midsommarkonferens i Sundsvall, Israels vänners sommarkonferens på
Sundsgården strax utanför Helsingborg, Oasdagen på Orust och Johannelunds teologiska högskolas homiletikvecka
som handlar om hur man ska förkunna.
Ja, Hans Weichbrodt är mannen som kallade hit påvens predikan Cantalamessa till Jesusmanifestationen 2009...
Att Hans är en katolik-befrämjare är inget att ta miste på.
Jag har nämnt om Weichbrodt förut, bl.a. från http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Kopiaav%20forraaretsbrev.pdf
Hans Weichbrodt är en av brobyggarna i den pågående rörelsen mot ökad enhet inom svensk kristenhet.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=150693 2008-03-05
Weichbrodts pågående resa genom katolska, lutherska och pingstsammanhang har samma ekumeniska inriktning. En
av de uttalade målsättningarna i Oasrörelsens konferenser är att ta in talare med ett karismatiskt och ekumeniskt
fokus. Raniero Cantalamessa ären framträdande representant för de karismatiska katolikerna,...
Weichbrodts reseschema i mars: 3-5 mars: Vatikanen - Möte med påvens predikant Raniero Cantalamessa samt
Oreste Pesare, ledare för den katolska karismatiska rörelsen.
Ja, med sådan målsättning 2008...så visas tydligt vilka talare som är godkända av honom ”med karismatiskt och
ekumeniskt fokus” för de var alla kallade och ”stod enade” på Jesusmanifestationen 2009!

Nej, nu ska jag försöka avsluta detta... Det finns många talare som jag inte hunnit med att kommentera inför
Nyhemsveckan...och andra konferenser som också sker i juni...men det betyder ju inte att jag inte kan kommentera i
efterhand!
Jag är säker på att en del är Bibliskt grundade och förmedlar ett sunt budskap. MEN det är all annan inblandning av
Mysticism, Nyandlighet, Trosrörelsen och Katolicism som gör att det blir osunda konferenser/sammanhang.
Pingst (och andra samfund) söker idag ”dialog” och relationer med RKK... de har släppt in oblat i nattvarden och Rick
Warrens ”Purpose Driven” (”Mål och Mening”) böcker florerar i cellgrupper... Ja, och många Pingstförsamlingar har
ungdomsundervisnings DVD med Rob Bell som inte ens tror på Bibeln!
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=251510 - Rob Bells nya bok rör upp känslorna (Publicerad: 2011-03-11)
På måndag släpps ”Love wins” men redan nu förs en het debatt världen över för eller emot pastorn
Lyssna och begrunda - är inte detta ett stort avfall? http://www.youtube.com/watch?v=Vg-qgmJ7nzA - MSNBC Host
Makes Rob Bell Squirm: "You're Amending The Gospel So That It's Palatable!"
MSNBC-Värd Gör så att Rob Bell Vrider sig: "Du Ändrar/Förbättrar Evangeliet Så Att Det Är Angenämt/Smakligt!"
Berndt Isaksson har bra information om Rob Bell: http://berndtisaksson.dinstudio.se/text1_184.html
VARNING! Idag finns risken i alla kristna sammanhang att vi utsätts för:
- Ett nytt evangelium för moderna människor…
- Undervisning om att vi inte ens behöver tro på Jesus för att komma till himlen…
- Himmel eller helvete finns nog inte…
- Och all Katolicism som väller in som en flodvåg...
VI MÅSTE VARA PÅ VÅR VAKT!
Jag har varnat – sök själv vidare och ta reda på vad konferensen och talarna står för INNAN du åker dit!
TAG ANSVAR FÖR DIN EGEN ANDLIGA HÄLSA!
Någon gång ibland får man höra en kommentar som likar denna;
”Ja, men han/hon har ju teologisk utbildning...” eller ”har ju utbildats där och där...”
Vad spelar det för roll vilken utbildning en person har om de trots allt leder dig bort från Sanningen i Guds Ord?
Jag fick detta via ett e-mail för ett tag sedan och den har verkligen en ”poäng”:

University Degrees vs. God's Degees!
Degrees:
I’ve got my B.A. = I’m Born Again
I’ve got my B.S. = Baptist in the Holy Spirit
I’ve got my Ph.D. = I’m Past having Doubt
Det blir ju inte lika kul på svenska – men här är översättning för dig som inte kan engelska:
Universitet Examen kontra Guds Examen!
Examen:
Jag har min B.A. (Bachelor of Arts/Fil. kand. Konst & vetenskap) = Jag är Född på Nytt
Jag har min B.S. (Bachelor of Science/Fil. kand. vetenskap) = Döpt i Den Helige Ande
Jag har min Ph.D. (Fil.dr./doktorsexamen) = Jag har kommit Förbi/Bortom Tvivel
Låt oss se mer till Gud och Hans Ord, än till människor med titlar och positioner eller Nätverk & Ledarskap!
Det är Han som all ära skall ha och endast Han kan ge oss Sin Vishet!

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT%20-%20NOV%20-%202010.html - 13/11-10
Hämtat på Facebook: If you're not a part of and submitted to a vision bigger than yourself you're missing out. Even
Jesus submitted to his Fathers vision! // Andreas Nielsen (Hillsong)
Detta är modernt "ledarskap" i en liten ask. Papegojsnack, som Elvor brukar kalla det!
Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen
är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.
Joh 3:8 Vinden (Anden) blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far.
Så är det med var och en som är född av Anden."
Jak 4:13 Lyssna nu, (GK: Kom till nutid!) ni som säger: "I dag eller i morgon skall vi resa till den eller den staden och
vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar." 14 Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök, som
syns en liten stund och sedan försvinner. 15 I stället borde ni säga: "Om Herren vill och vi får leva skall vi göra det eller
det." 16 Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. (Gk Alazoneia = Världen >>)
Ser ni att Bibeln till och med går emot det nya ledarskapets metoder med sina världsliga visioner? Inte undra på att
Rick Warren hånar dem som sätter sig in i grekiska och hebreiska språket. Det avslöjar dem ju!

Jag tror att Herren vill att vi inte bara ska be om urskiljningens gåva, utan också våga använda den och ta avstånd från
det som är osunt…
Se också upp för ”THE BOOK” – som säkert kommer att säljas på Nyhem i år igen...och andra konferenser och
sammanhang... Köp den inte! http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_25-4-11.html
Och skulle ni springa på TIKVA på någon av dessa konferenser (eller i något annat sammanhang), så vill jag starkt
uppmana att springa på andra hållet! (Mer info högst upp i detta brev!)
Låt oss klargöra en sak;
TIKVA är ”nyandlighet” med ”urgamla” metoder...det finns inget som heter ”kristen yoga”!!!
VAR PÅ ER VAKT!
Var nyktra och vaka, ty er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han
kan uppsluka. 1 Petrus 5:8 (Reformationsbibeln)
Så vart ska man gå då i sommar?
Ja, jag vet tyvärr inte...
Men ett vet jag; Jag känner HAN som vet! Låt oss gå FÖRST till Honom och söka i Hans Ord!
Då tror jag att Han kommer att leda oss den Väg vi skall gå! Till Honom bör vi gå först och främst!
Jag är övertygad om att Han kommer att ge oss Sin Frid över att våga avstå från osunda sammanhang...
Men...säger någon...”men jag som har åkt på Nyhem/Torp/..... varje år sedan lång tid tillbaka, jag kan väl ändå inte
sluta?” Ja, det får naturligtvis var och en pröva själva och be Herren om vägledning. Men någonstans går ”skiljemuren”
att tillåta eller inte tillåta... VI SKA INTE HA DELAKTIGHET I OSUNDA LÄROR!
”Ge akt på er själva, så att vi inte förlorar det vi har arbetat för, utan att vi får full lön. Var och en
som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära har både
Fadern och Sonen. Kommer någon till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i era
hus, och hälsa honom inte heller. Ty den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar.”
2 Johannes 1:8-11 (Reformationsbibeln)

Personligen så anser jag att man ”tar emot och hälsar” personen/talaren OM man går på konferensen och
lyssnar på talaren... Visserligen har ledarna som ordnat konferensen och kallat talarna störst ansvar, men var
och en som åker dit är ansvariga för sig själva...
Vi måste ta Guds Ord på allvar och inse att det finns de/det som vi bör ta avstånd ifrån!
Jag har gjort det förut, men åter igen vill jag framhäva Bibelordet i Judas bok 17-25:
Men ni, mina älskade, kom ihåg de ord, som förut har blivit sagda av vår Herres Jesu Kristi apostlar,
hur de sade er: I de yttersta dagarna skall det komma bespottare, som vandrar efter sina egna
ogudaktiga begär. Dessa är de som vållar splittring, själiska, som inte har Anden. Men ni, mina
älskade, uppbygg er på er allraheligaste tro och be i den Helige Ande, och bli kvar i Guds kärlek
medan ni väntar på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet till evigt liv. Och gör denna åtskillnad, att ni
förbarmar er över somliga, andra skall ni med fruktan rädda och rycka dem ur elden, och till och
med hata den av köttet befläckade livklädnaden. Men honom, som förmår bevara er från fall och
ställa er inför sin härlighet ostraffliga i jublande fröjd, den ende vise Guden, vår Frälsare, vare ära och
majestät, välde och makt nu och i all evighet. Amen.
Ordspråksboken 12:26 är också ett mycket starkt Bibelord som vi borde ge akt på:
The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them. (KJV)
The righteous should choose his friends carefully, For the way of the wicked leads them astray. (NKJV)
Den rättfärdige väljer sitt sällskap, de ogudaktigas väg för andra vilse. (Folkbibeln)
LÅT OSS VÄLJA VÅRT SÄLLSKAP!
Vi måste själva se till att inte låta någon föra oss vilse...

Ja, kom inte och säg att du inte har blivit varnad!
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=6506 - Open Letter To Evangelical and Protestant Pastors
Worldwide – Now is the Day to Turn Back to God’s Word
May 31, 2011 - From: Roger Oakland, Understand The Times
Öppet brev till evangeliska och protestantiska pastorer över hela världen - Nu är det dag att vända tillbaka till Guds ord
31 maj 2011 - Från: Roger Oakland, Understand The Times (förstå Tiderna)
Ecumenism within the church has been allowed to develop for years.
Ekumenik inom kyrkan har tillåtits att utvecklas i flera år.
When a pastor does not warn his flock about ecumenical apostasy, it sends the message that exposing apostasy is just
not that important. When a church, organization, or denomination starts down the Road to Rome, there is very little
chance of turning back – the pull is just too great. Nowhere in the Bible is it acceptable to join hands with those who
promote another Jesus and another gospel like that of the Roman Catholic Church.
När en pastor inte varnar sin hjord/skara för ekumeniskt avfall, så sänder det budskapet; att avslöja avfall är bara
inte så viktigt. När en kyrka, organisation, eller samfund börjar på Vägen till Rom, så är det väldigt liten chans att
vända tillbaka - draget är bara för stor. Ingenstans i Bibeln är det acceptabelt att gå i hand med dem som befrämjar
en annan Jesus och ett annat evangelium liksom den Romersk Katolska Kyrkan.
This is why John warned: come out of her (the harlot) and be set free (Revelation 18:4).
Det är därför John varnade: Gå ut från henne (skökan) och bli fri (Uppenbarelseboken 18:4).
Det är naturligtvis upp till var och en att gå på konferenser i sommar… Men om du går; välj då konferens och talare
med omsorg, för din egen skull, och ta inte för givet att allt som förmedlas är Bibliskt!

Som sagt; du har i alla fall blivit varnad...
Jag önskar verkligen att jag hade kunnat avsluta med att rekommendera någon sund konferens och säga ”Hit bör ni
åka – här finns sund Biblisk lära!”.
Men, jag vet faktiskt inte - det finns säkert sammanhang som är sunda, men de är för tillfället okända för mig...
Personligen är jag hellre utan konferens än att riskera bli indoktrinerad, eller ”infekterad” som en syster i Herren säger,
med någon ny metod för att nå en ny vision som är grundat i det Ekumeniska samarbetet... och/eller Trosrörelsens
Latter Rain Läror och/eller Apostla- och Profetrörelsernas agendor med att få alla kyrkor och medlemmar att
underordna sig dem... Ja, vad är det egentligen för fel med att sitta bekvämt i ensamhet och bara läsa sin Bibel?!!?
Jag säger om allt som jag skrivit här ovan som Pelle Hörnmark uppmanade på 32-minuters WEBBTVn om äkthet:
”Så här tänker jag och så här känner jag”! För vi har verkligen andlig nöd i vårt land!
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 fungerade då detta skrevs)
Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta brev – det
är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva.

