Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 22/7-11
Sommarkonferenser...2011 – Del 4 - sista delen!
Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!
Hade inte tänkt skriva ännu ett brev om sommarens konferenser, hade inte ens tänkt att det skulle bli 3 delar...
Så kommer då, trots allt, ytterligare några kommentarer...ja mycket läsning blir det visst...
Jag ber redan nu om ursäkt för min översättning. Har varit för mycket i USA så det blir ”SvEngelska”...men p.g.a.
tidsbrist så får det bli som det blir...
Jag lyssnade inte mycket på sändningarna från Nyhem... Hade kanske varit ”informativt” att göra det...
Men jag kollade lite på två sändningar från ungdomsmötena:
http://nyhem.media.fnf.nu/2/2011/ - 18 Juni, Gudstjänst med Dave Niblock (man får ”skrolla ner” i menyn till höger)
I början är en intervju med Dave Niblock av Gustav Jannerland (ungdomspastor i Filadelfiakyrkan Stockholm, där Niklas Piensoho
är pastor och föreståndare) där man tar för givet att alla ungdomar som samlats kan engelska... Ingen tolk med andra ord!
Now I want to switch to English and I want that we will give a warm hand for Mr. Dave Niblock who is going to preach.
Nu vill jag byta till engelska och jag vill att vi ska ge en varm applåd för Mr Dave Niblock som ska predika.
.....
I have 5 questions for a Britt at Nyhem:
Jag har fem frågor till en Britt på Nyhem:
1 - Tent or hotel?
Tält eller hotell?
Hotel Hotell
2 - English Breakfast or Nyhem breakfast?
English breakfast
Engelsk frukost eller Nyhemsfrukost?
Engelsk frukost
3 - Kings of Leon or Coolplay?
“eller”
Kings of Leon
Why? Varför?
Because their sex is on fire ”Eftersom deras sex brinner”
That is the right answer Det är rätt svar
4 - William or Charles for being the next king?
William
William och Charles att bli näste kung?
Why? Varför?
Because Charles has got big ears Eftersom Charles har stora öron
5 - Sing a song or preach the Gospel?
Sing a song Sjunga en sång
Sjunga en sang eller predika Evangeliet
Ha,ha,ha could you do it right now? Ha, ha, ha Kan du göra det just nu?
Maybe something with Kings of Leon...
Do you want Kings of Leon's sex is on fire?
Kanske något med Kings of Leon ...
Well, that's not appropriate for Nyhem, not really... Not here in Nyhem.
Tja, det är inte lämpligt för Nyhem, inte riktigt ... Inte här i Nyhem.

Because their sex is on fire” = ”Eftersom deras sex brinner”
Bara det uttalandet fick mig att häpna! Varför ska man dra in ”sex” i ungdomsmöten på en kristen konferens???
Jag som inte lyssnar till hårdrock hade naturligtvis ingen aning om vilka dessa var...så jag sökte på nätet och fann deras
hemsidor: https://www.kingsofleon.com/ och http://www.coolplay.co.uk/media.htm
Jag fann även texten till ”Sex on Fire”
http://www.metrolyrics.com/sex-on-fire-lyrics-kings-of-leon.html - Kings of Leon: Sex On Fire Lyrics
INGET KRISTET BUDSKAP AV HUVUD TAGET! Men däremot har de ett ”sexbudskap”...tyvärr!

Man kan verkligen undra VARFÖR man ens skulle ta upp en sådan fråga och ta fram dessa rockband – som inte ens
är kristna band och denna sång i detta sammanhang!
Det står i alla fall inget om att de skulle vara att kristet band här http://sv.wikipedia.org/wiki/Kings_of_Leon ... däremot står det ”Alternativ Rock”
= http://sv.wikipedia.org/wiki/Alternative_rock... och att lägga ut om ”groupies” på sin hemsida http://www.coolplay.co.uk/groupies.htm är
ABSOLUT INGET frälsta män skulle göra! http://sv.wikipedia.org/wiki/Groupie - En groupie är en person, oftast kvinna, som älskar t ex. musik så
mycket att hon vill göra mer med den än bara lyssna på den. Det måste inte handla om sexuella kontakter med musiker (det kan även handla
om andra yrkesgrupper), utan för att kallas groupie behöver man "bara" vara beredd att offra allt för rockstjärnorna och dyrka dem. Dock
förekommer ofta sexuella kontakter. En groupie kan följa efter en rockstjärna i flera år bara för att få kontakt.

Men detta är väl del i den s.k. ”sökar-vänliga kyrkan” som Rick Warrens ”Purpose Drivna” budskap influerat Pingst
med...
Jag tvivlar på att många föräldrar uppskattar att deras barn får sådan ”undervisning” på en kristen ungdomskonferens... Detta utsätts de väl tillräckligt av i skolan och ute i ”världen”.
Bara klädseln säger en hel del... Niblocks T-shirt har texten - “the future is in your hands”, vilket betyder “framtiden är
i dina händer”... Otroligt att en vuxen som ska vara ett föredöme för ungdomar har ett sådant budskap...
Borde det inte ha stått ”the future is in God’s hands” = ”framtiden är i Guds händer”!!???!!
I dagens självcentrerade värld, där ungdomar lär sig att bara tänka på sig själva, så borde de väl bli påminda om att de
måste underordna sig Gud som, trots allt, har ALL auktoritet – i vars händer vi alla är!
Vad än Dave sa under intervjun så fanns det ett ”underliggande” budskap tydligt att läsa på hans t-shirt om att du har
framtiden i dina händer, du själv och ingen annan... Ledsamt!
När jag lyssnat klart på Dave Niblock så började en sändning av Sarah Kelly...18 Juni, Seminarium med Sarah Kelly...
Jag fortsatte lyssna medans jag höll på med detta brev... Översättaren är mycket ung och gjorde ett bra jobb!
Men antingen vägrade hon att nämna Rick Warrens namn eller hans kyrka Saddleback Church – kanske hon blivit
tillsagd att inte nämna detta – eller så är hon så omedveten om vem han och hans kyrka är, att hon inte ens förstod
när Kelly gång på gång sa Rick Warren, Saddleback Church... För hon försökte inte ens översätta...hon bara hoppade
över och sa ”stor kyrka”, ”han”...
MYCKET INTRESSANT!
Så till ytterligare ett ungdomsmöte på Nyhem:
http://nyhem.media.fnf.nu/2/2011/ - OBS! Man måste ”skrolla ner” i menyn till höger till:
19 Juni, Seminarium med Mikael Hallenius om sex och relationer
Lite utdrag från ovan seminarium:
”Sex och Gud – varför så hårda bud”...
Han citerar Johannes Cassianus – munk...från 400-talet - boken ”Det rena hjärtat”
Cassianus säger att ”Sexualiteten är viktig!”
...en man (Cassianus) som åkte runt i öknarna på den tiden och besökte de som var de andliga vägledarna och frågade
”Hur ska jag göra för att ha ett rent hjärta?” Detta är då ”Ökenfäderna” – Mystikerna med andra ord!
http://www.artos.se/tidiga-kyrkan/det-rena-hjartat-om-sjalens-djarvhet-i-kampen-for-det-rena-hjartat - Det rena hjärtat
Johannes Cassianus (död ca 430) är en av de viktigaste förmedlarna av de första kristna munkarnas erfarenheter. Bredvid Bibeln var
han den kanske flitigast lästa andliga vägvisaren under gott och väl tusen år. Ett utdrag ur hans texter som här för första gången
presenteras på svenska utgör därför inte bara ett dyrbart andligt arv utan är också viktiga för förståelsen av djupa tankemönster i
vårt västerländska medvetande. Här möter vi de dödssynder och lidelser genom vilka själens fiende söker få människan på fall men
också ett oavbrutet framhållande av Guds översvallande nåd. Det handlar om kampen för att nå ett rent hjärta. Det paradoxala är att
hans texter fortfarande är så aktuella – betydligt mer utmanande och tröstande än det mesta som skrivs för att tala till ”dagens”
människa. Här möter vi en person som vet vad han talar om och vet vad han vill. Han har själv tagit emot beprövad och pålitlig
undervisning, han har själv gått vägen, han vet att den är lång. Han har också fått förmågan att både avslöja vari hindren består och
samtidigt inge mod och lust att gå vidare.
Översättare är Ingmar Svantesson, OSB, katolsk präst och benediktinmunk och Georg Wallerstein, präst i Svenska kyrkan.

Det handlar alltså om erfarenheter och undervisning från Romersk Katolska Kyrkan!

Forts. utdrag:
19:00 in i undervisningen:
I Bibeln är utgångspunkten att vi kan ära Gud med vår kropp. Råd till er som vill ära Gud med er kropp: Det går att ära Gud med er kropp!
39:51 Hur hanterar vi vår sexualitet?
- Onani
Får man onanera när man är i kyrkan var det en kille som frågade en gång?
Hur blev det så egentligen? Nästan alla gör det...
Konstatera:
1) Onani är inget fysiskt skadligt
2) står inget direkt om det i Bibeln... Onan, berättelsen om han som spiller säd och avslutar samlaget utanför kvinnan - därifrån själva ordet onani
kommer... det är det som sägs...
Det här Bibelordet vi läste, det handlar om att "läsa världen"...
Om vi nu har bara har ett Bibelord som bara säger lite, lite, lite...och ingenting mer. Och så har vi denna stora, stora grej som onani blir för väldigt
många. Inte minst i förböns-tillfällen vid sådana här stora ungdomskonferenser. Jag vet inte hur många jag bett för som just brottats med "jag
onanerar...kan jag tjäna Jesus?" "jag kan inte sluta" Det är oerhört starkt, oerhört närvarande.
Då kan man fundera på "Hur ska vi göra?" Paulus säger: Inget får ta makten över mig!
Vi vet ju att för många blir onani en sak som förknippas med starka sexuella fantasier och i dem kan man vara en supermänniska, man kan
återanvända material från pornografi, man kan använda pornografi och kopplar man till sånt så leder alltid onani bara sluttande skala in i en mer
och mer förvriden syn på sexualitet.
Onani blir också något av en slags sexuell patiens - alltså man gör något själv som egentligen är ämnat för två.
43:13 Jag tycker själv inte att det är något konstigt att man i tonåren utforskar, upptäcker sin sexualitet - att onani finns med som en del. Men
att det skulle bli det som dominerar mitt liv, att jag fullständigt intagen bara kan tänka på det, är naturligtvis fel. Och jag tror att i vår tid så är
alltid risken stor just att det blir den här omedelbara självtillfredsställelsen. Att alltid få sin egen tillfredställelse. Det finns en oerhörd frestelse i
det, som vi gör väl i att prata om, uppmuntra varandra att inte bara leva ut allting, utan att också hitta sätt att begränsa.
43:26 Så svaret på den här killens fråga: "Får man vara med i kyrkan om man onanerar?” - "JA - det får du!"
Däremot så måste onani, precis som allting annat - lära oss utifrån sådana här Bibeltexter - om det tar makten över dig, om det dominerar dig,
eller om det är kopplat hela tiden till återvändandet till material, bilder, fantasier som är utnyttjande av andra och som bara blir på andras
bekostnad - då kan du fundera på "är det här verkligen så jag vill leva mitt kristna liv? Jag är kallad att ära Gud med min kropp."
Så onani är ju en sån där fråga som återkommer och jag tycker att det värsta som kan hända med den är att den bli för stor.
Ibland när jag ber för människor, framför allt yngre, så kan jag verkligen tycka synd om en del som verkar ha den där känslan "jag är den enda i
hela kyrkans historia som har brottats med det här problemet". Då är man ensam. Så är det ju inte, det stämmer ju inte.
Däremot det som stämmer det är ju att vi behöver tänka på onani precis som med allting annat: "Hur mycket har det här inflytande över mitt
liv? Var går gränserna?"
Så många kristna blir överraskade över sin "sexuella upphetsning"...
"Djupast sett handlar sexualitet om vem jag är - det berör mig själv - mitt innersta"...
51:20 I DEN HÄR TRADITIONEN DÄR MAN SÄGER ATT SEXUALITETEN TILLHÖR ÄKTENSKAPET - DÄRFÖR ATT BIBELN SÄGER ATT DET ÄR EN MAN
OCH EN KVINNA SOM FÖRENAR SIG, SÅ BLIR JU DEN HÄR BRÖLLOPSNATTEN EN VIKTIG SYMBOL OCH ANDRA SIDAN SETT; SJUKT OCH
ÖVERSKATTAT... ...ATT INTE HA FÖR STORA FÖRVÄNTNINGAR PÅ BRÖLLOPSNATTEN... SYMBOLEN PÅ ATT MAN LEVT KYSKT...
VI SKULLE UPPVÄRDERA DET HÄR OM ATT LEVA KYSKT...
Refererar igen från munken:
Ordet jag vill skicka med er det är ordet kysk - att leva i kyskhet.
Johannes Cassianus från 400-talet går igenom detta "vad är det att vara kysk"?.
"Att vara kysk - det är inget mindre än att vara oskadad och, säger han, det handlar om
kroppslig integritet. D.v.s. man gör inte vad som helst med sin kropp och därför undgår
man vissa skador. Att vara kysk är helt enkelt att leva med ett mål som handlar om hela
livets renhet där även sex och sexualitet ingår som en given del.
Och det önskar jag - att ni skulle få vara - en generation som tar den utmaningen på allvar.
Inte avstå från sex före äktenskapet därför att någon har sagt det, eller därför att det är
en princip som du har hört, eller som du någon gång av en amerikansk snubbe har liksom
hört att det här är viktigt eller nån liten brun kille från Örebro. Utan därför att det är en djupt rotad övertygelse i dig som kommer från att du har
läst Bibeln, du har pratat med kristna som du har förtroende för, att du finns i en miljö där ni uppmuntrar varandra till gemensam impulskontroll
och där sexualiteten faktisk är någonting vackert och fint. Så pass viktigt att det går att sätta gränser kring den. Då lever man kyskt - det kan vi
inte göra själva. Vi behöver göra det tillsammans. Sex handlar om församlingens trovärdighet i den här världen. Tack!
SLUT CITAT.

Ja, det är mer än tillräckligt med citat!
Då och då chockerades jag av deras ordval (både Mikael och de i ”panelen” i slutet)...ibland vulgära i mina öron...det
lät verkligen som världen!
Trots att Mikael Hallenius säger en hel del bra saker (en del som jag inte ens tagit med) som att man ska vänta med att
ha sex tills man gift sig, så tar detta om onani bort allt annat allvar! Här säger han att man kan onanera om man bara
vet var gränsen går! Helt otroligt!
Enligt svenska Wikipedia (jag länkar inte p.g.a. opassande bilder):
Onani eller masturbation innebär att stimulera det egna könsorganet i syfte att uppnå sexuell tillfredsställelse, och i
många fall även orgasm, utan sexuellt umgänge.
Guds Ord säger att synd är synd – det finns endast rätt eller fel – inget som är ”OK bara man vet gränsen”...
Onani är lusta i all bemärkelse – det är att tillfredställa sig själv och det går inte att hålla på med detta utan ”bilder” på
näthinnan/tanken... Så småningom kommer detta att leda till djupare synd...med porrbilder – magasin eller
internet...och så småningom blir det med en partner... Ja, det blir en ”sluttande skala in i en mer och mer förvriden syn
på sexualitet.” Men jag vill våga påstå att onanera redan är en förvriden syn på sexualiteten!
Vi lever i en värld där ungdomar bombarderas av ”sex-snack” och om hur man ska se ut m.m. på skolor, via TV...
Att möta många av deras frågor är viktigt, men att sänka nivån för att vara ”sökar vänliga” är inte med deras bästa i
åtanke! Men det tror jag gjordes under detta seminarium där onani helt plötsligt blev ”OK” – bara man vet gränsen!
Då skulle det i så fall vara samma med alkohol och andra droger...BARA man vet gränsen! NEJ DET HÅLLER INTE!
Guds Ord säger tydligt att vi inte ska hålla på med någon slags omoral – där tillhör onani! Vi ska avsäga oss vår lusta,
förneka oss själva och korsfästa vårt kött! Lustan att vilja onanera är sannerligen ett verk av köttet! Om man kommer
till Jesus Kristus med sådana problem, så vill Han hjälpa att lösa var och en som bekänner! Det finns frihet från detta!
Man kan leva lycklig - utan att tillfredställa sig själv - i väntan på att Herren sänder en make/maka! AMEN – BRA SAGT!
Mikael Hallenius hade en T-shirt med texten ”I can’t Sleep” = ”Jag kan inte Sova”... Kanske han inte kan sova för att
han har dåligt samvete p.g.a. att han lär andra att synda!??? Ja, det var kanske inte så snällt, men detta är ett mycket
allvarligt ämne och här har han nu gett OK till en stor skara ungdomar att ”utforska sin sexualitet” genom att onanera.
FY SKAM! Min mormor hade sagt ”Skamligt - usch i fråt” och det säger jag med!
En väninna berättade för mig att hon frågat sin pastor om detta när hon blev frälst för flera år sedan...och fick som
svar: ”bara man tänker på något fint”... Vänner i Kristus Jesus, låt mig tala i klartext: det går inte att tänka på något
fint när man onanerar! Det är ju bilder i sinnet eller i material som gör att man begår handlingen!
Finns det någon som skulle tänka på Jesus eller be till Honom eller tänka på att ”Guds Helige Ande bor i mig” under
tiden? Aldrig! Då skulle man upphöra omedelbart! En Helig Gudsfruktan är botemedlet!
”Fly otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den som bedriver
otukt syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande,
vilken bor i er, och som ni har fått av Gud, och att ni inte är era egna? Ty ni är dyrt köpta. Så prisa
därför Gud i er kropp och i er ande, som tillhör Gud.” 1 Korintierbrevet 6:18-20
http://sv.wikipedia.org/wiki/Otukt - Otukt, ej acceptabelt sexuellt beteende, oftast i den snävare meningen av sexuellt
umgänge (dock ej parafilt sådant) utanför äktenskapet. Uttrycket förekom i det svenska lagspråket fram till 1984, då
en revision av sjätte kapitlet brottsbalken ägde rum. I Finland lever dock begreppet kvar i rättsväsendet.
Är man inte gift och man tillfredsställer sig själv, skulle jag vilja påstå att det är en form av otukt!
T.o.m. Trosförkunnaren John Bevere (som jag ej rekommenderar!), som varit på Livets Ord massvis av gånger, har
predikat om hur han, med Guds hjälp, blev löst från ”onanins slaveri”...och uppmanar andra att söka frihet!
Ska då Nyhemsveckan komma med att bidra till att ”förslava” massor av ungdomar???
Gud hjälp ungdomarna som hörde detta - låt Din Helige Ande övertyga dem om motsatsen att det är fel – hjälp dem
att leva rena och fria inför Dig!

Visst finns det anledning att undervisa om sex och relationer – att tala om Bibelns syn på detta...
Men jag tror nog att det passar bättre i smågrupper (precis som Mikael sa)...och där man har samma ålder...
Här tror jag att ungdomarna var mellan 13-17 år (men jag kan ha fel i det)...
Jag tvivlar i alla fall på att många föräldrar hade någon aning om att det var detta deras barn skulle få lära sig på en
kristen ungdomskonferens... Jag tror inte att de flesta föräldrar uppskattade detta elementet!
Vi måste ta uppdraget i Romarbrevet 13:14 på allvar och inte ge någon ”näring” till köttet:
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i
ljusets vapenrustning. Låt oss vandra anständigt, som på dagen, inte i frosseri och dryckenskap, inte i
otukt och lösaktighet, inte i kiv och avund. Utan ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan
omsorg om köttet att begärelser uppväcks. Reformationsbibeln
But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof. KJV
= “och ge ingen proviant/tillförsel till köttet, för att uppfylla dess begär.” KJ SvEngelska
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?tag=mark-driscoll&paged=2 - Mark Driscoll IS a Contemplative
Proponent
Pastor Driscoll, in a recent blog post, promotes a website called ChristianNymphos.org which features articles on how a Christian wife can turn herself into a
dominatrix (dominerande kvinna / http://en.wikipedia.org/wiki/Dominatrix). the glories of An–l and or-l sex, and the use of sex toys. Driscoll also sees himself as a
sex advice counselor on his Mars Hill Blog, dispensing his recommendations for things like sex during menstruation and marital masturbation. In short, he makes
Planned Parenthood instructional videos look tame.

Mark Driscoll ÄR en Kontemplativ Förespråkare
Pastor Driscoll, nyligen i ett blogginlägg, promotar en hemsida som heter ChristianNymphos.org som innehåller artiklar
om hur en kristen hustru kan vända sig till en dominatrix. härligheterna av An-l (Ett-jag) och eller-l sex (Jag sex), och
användning av sexleksaker. Driscoll ser också sig själv som en sex-rådsgivare på sin Mars Hill Blogg, där han
dispenserar sina rekommendationer för saker som sex under menstruationen och äktenskaplig mastrubation/
onani. Kort sagt, gör han Planerad Föräldraskapsinstruktionsfilmer att se tama ut.
http://www.lighthousetrailsresearch.com/driscoll_michels.pdf Even in one of Mark Driscoll's most recent projects, the very words of Christ have also been reduced to a marketing slogan to once again serve his own ends, not
Christ’s. In the words of Christ to Nicodemus, Jesus said, "You must be born again. " But without shame, Driscoll recklessly destroys the words of God and their
intended meaning for the title of his new book called, PORN-AGAIN Christian. The cover on the book is also meant to shock. http://relit.org/porn_again_christian/
Who would tamper with the Words of Light and then use them as an introduction to a discussion on the perverted world of pornography and masturbation? For
sure, the enemies of Christ take pleasure in any seed planted that undermines a respect and reverence for God and His word.

Även i en av Mark Driscolls senaste projekt, har mycket av Kristi ord också reducerats till en marknadsförings slogan för
att återigen tjäna hans egna syften, inte Kristus. I Kristi ord till Nikodemus sade Jesus: "Du måste födas på nytt." (KJ:
BORN AGAIN) Men utan skam, förstör Driscoll hänsynslöst Guds ord och dens tilltänkta mening för titeln av hans nya
bok som heter, PORN-AGAIN (PORR-IGEN) Kristen. Locket på boken är också tänkt att chock.
http://relit.org/porn_again_christian/
Vem skulle manipulera med Ljusets Ord och sedan använda dem som en inledning till en diskussion om den
perverterade världen av pornografi och masturbation/onani? Visst, Kristi fiender finner nöje i att något frö planterats
som undergräver en respekt och vördnad för Gud och Hans Ord.
http://www.deceptioninthechurch.com/piperlicense.html - John Piper – Giving “license for immorality” while
claiming he is not?
--Now if Christ is “precious” to a believer it will cause them to feel guilty about sin, repent of that sin, and stop practicing that sin over and over. But John Piper and
George Verwer apparently want Christians to stop feeling guilty without repentance assuming Jesus Christ will automatically forgive them because of the
Atonement. This is Reformed 5-Point Calvinistic “easy believism” giving “Christians” who are still practicing sin a license for immorality.
--Not one word about Christians confessing or repenting of sin in Gutsy Guilt by John Piper.

Om nu Kristus är "dyrbar" för en troende så kommer det att få dem att känna skuld om synd, ångra den synden, och
sluta utöva/praktisera den synden och om igen. Men John Piper och George Verwer vill tydligen att Kristna ska sluta
känna skuld utan omvändelse genom att anta att Jesus Kristus automatiskt kommer att förlåta dem på grund av

Försoningen. Detta är reformerta 5-Stegs Kalvinistisk "lätt troism" som ger "Kristna" som fortfarande utövar/
praktiserar synd en licens för omoral.
--Inte ett ord om att Kristna bekänner eller omvänder sig från synd i Gutsy Guilt (Modig Skuld) av John Piper.

http://www.thebereancall.org/node/442 - Planned Parenthood's Kids' Conference Distributes Pornography
For the $5 admission charge, children also receive a free copy of the book, "It's Perfectly Normal," an 89-page primer of sexually-explicit
illustrations meant to teach children the tools for engaging in sexual acts, including homosexuality and masturbation.
"This so-called 'educational text' is nothing more than pornography in comic book form," Sedlak said.

Planned Parenthoods (Planerad Föräldraskaps) Barnkonferens Distribuerar Pornografi
För 5 dollar i inträdesavgift, få barnen också en gratis kopia av boken, ”It’s Perfectly Normal” ("Det är helt normalt"),
en 89-sidig nybörjarbok för sexuellt explicita/oförbehållsamma illustrationer menade att lära barnen verktygen för att
engagera sig i sexuella handlingar, inkluderande homosexualitet och masturbation/onani.
"Den här så kallade ’utbildningsexten" är inget annat än pornografi i serietidningsform," sa Sedlak.

Detta är också en mycket viktig artikel! Tyvärr, även den på engelska...
http://www.moriel.org/pfp/sermons/understanding_the_mixture.htm - Understanding "The Mixture" from 1 Thessalonians
- Understanding The True Nature Of Spiritual Seduction And How It Operates From God's Word
- Understanding The Difference Between Biblical and Secular Psychology
In more recent times, the church has been psychologised in America by James Dobson, who is both ecumenical and a Promise Keepers advocate.
Dobson's seminal influence set the stage for many problematic things. From an early point in his prominence, 'the amber light syndrome' featured
in Dobson's lectures when he told Christian parents that he was unsure if teenage masturbation was wrong. This set the ball rolling to the point
where Promise Keepers again pumped Hick's view that teenage premarital sex as a 'rite of passage' to be celebrated.
While Fuller Seminary had its missiology faculty taken over by the unfortunate pre-eminence ecumenical Morris Cerullo advocate and John
Wimber colleague Peter Wagner, its graduate school of psychology was busy pumping out a version of psychology that was a mixture of the
biblical and unbiblical. His endorsement of Cerullo is no coincidence. Pop psychology is a natural bed fellow for word - faith and prosperity hype
artistry. From here matters went from bad to worse, and worse to worse still. We do not state that Dobson and Gothard never said or wrote
anything true or never said or wrote anything scriptural - they did. What we do say is that there was "a mixture", and the mixture is Akatharsis.
(In akatharsis it is something which is a mixture of the pure and impure)

Förstå "Blandningen" från 1 Thess
- Förstå Den Sanna Naturen Av Andlig Förförelse Och Hur Det Opererar Från Guds Ord
- Förstå Skillnaden Mellan Bibliska Och Sekulär Psykologi
På senare tid har kyrkan varit psykologiserad i Amerika av James Dobson, som är både ekumenisk och en Promise
Keepers förespråkare.
(KJ: http://www.promisekeepers.org/)
Dobsons betydelsefulla inflytande lägger grunden till många problematiska saker. Från en tidig punkt i sitt
framträdande, "det gula ljuse syndromet" presenterades i Dobsons föreläsningar när han sade till Kristna föräldrar att
han var osäker på om tonårs masturbation/onani var fel. Detta satta bollen i rullning till den punkt där Promise
Keepers återigen pepprade Hicks uppfattning att tonårssex före äktenskapet som en "övergångsrit" skulle firas.
Medan Fuller Seminary hade sin missiology fakultet övertagen av den olyckligt överlägsna ekumeniska Morris Cerullo
förespråkare och John Wimber kollega Peter Wagner, var dess forskarskola i psykologi upptagen med att pumpa ut en
version av psykologi som var en blandning av det bibliska och obibliska. Hans godkännande av Cerullo är ingen slump.
Pop psykologi är en naturlig sängkamrat för ord – tro (KJ: trosrörelsen) och framgång hype
(manipulation/överreklamerad) konstnärskap. Härifrån gick angelägenheter från dåligt till värre, och värre till ännu
värre. Vi påstår inte att Dobson och Gothard aldrig sagt eller skrivit något sant eller aldrig sagt eller skrivit något
bibliskt - de gjorde. Vad vi säger är att det var "en blandning", och blandningen är Akatharsis.
(I akatharsis det är något som är en blandning av rent och orent)
( För dig som kan Franska: http://www.moriel.org/Teaching/Online/Understanding_the_Mixture/Understanding_the_Mixture-French.html )

Man kan ju undra om inte Mikael Hallenius har tagit del av dessa ”Akatharsis”-läror??

I vilket fall som helst, så gav detta (Hallenius undervisning om sex och relationer) mig faktiskt avsmak av att vilja ta del
av ytterligare sändningar från Nyhem... fast jag lyssnade på Peter Halldorfs predikan inför Nattvarden...där han mycket
”slugt” förde in små anmärkningar och citat som är hämtat från ett annat evangelium... Jag går inte in på det nu. Att
Halldorf har närmat sig RKK genom Ökenfäderna och ändrat syn på nattvarden m.m. är väl känt vid det här laget!

Bernt Isaksson återger lite från Nyhem:
http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_141.html - Uppdaterat den 21 juni - Magnus Persson på Nyhem
Jag lyssnade till Magnus Persson via webbsänding från Nyhem denna kväll. Det var imponerande, vilken talare,
vilken underhållare, vilken ståuppkomiker. Han inledde sin predikan med att beskriva hur otroligt kissnödig han hade
blivit på ett hotell därför att han druckit flera koppar kaffe, men som visade sig vara koffeinfritt kaffe.
Liknelsen användes för att säga att vi ska inte ha en Kristusfri kristendom. Men även när han säger att det är Jesus
det handlar om, så är det inte Jesus som blir stor, utan det är personen Magnus Persson som beundras, som applåderas
och vars skämt och kvickhet folket många gånger under predikan skrattar åt, applåderar åt.
Mötet hade inget av den förkrosselse som ska känneteckna ett verkligt väckelsemöte där människor blir verkligt
omvända i syndanöd. Magnus Persson har ett budskap som i grunden handlar om: - välkommen till en härlig
partykristendom. De som vittnade från United före MP:s predikan gav också uttryck för att United är en så härlig
partykrisendom, även om inte det uttrycket användes, så var det ändå innehållet.
Jag kom efter Magnus Perssons predikan att tänka på vad Lennart Jareteg säger ang. Benny Hinn och Reinhard
Bonnke. ”Men blir verkligen människor sant frälsta på dessa massmöten – enligt Bibelns evangelium? Blir människor
frälsta till evigt liv eller enbart till att beundra dessa förkunnare? Hur djupt tränger omvändelsen in hos människorna
på dessa massmöten?” slut citat
Jag tror uppriktigt sagt att det var så människor kände i Nyhemshallen denna kväll, inte en beundran av Jesus i
första hand, men frälsta till en beundran av Magnus Perssons oerhörda begåvning. Mötesledaren avslutande också
mötet med att som det allra sista säga: EN STOR APPLÅD FÖR MAGNUS PERSSON, och det gjorde hon helt rätt i för det
var artisten Magnus Persson som hade gjort ännu ett bejublat framträdande. Vilken entertainer!
Den värme människor säkert kände inombords är lika flyktig som den värme människor kan känna efter att ha varit
på en riktigt rolig och underhållande revy med lite lagom sketch, musik och kul monolog. Den flyktiga värmen varar i
bästa fall kvällen ut, men morgonen därpå vaknar man med samma tomhet som innan.
Jag kan ana att jag sårar vissa med detta, men Magnus Perssons United handlar om en partykristendom, där ingen
verklig förkrosselse finns, ingen verklig omvändelse, ingen syndanöd.
....................................................................................................
Här kommer några länkar till vad tidningen Dagen skrev under tiden Nyhemsveckan pågick:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=265819 - Även om man äter sig riktigt mätt blir man alltid hungrig igen.
Denna vecka är som en lyxmiddag. Som sjurätters där sju står för oändlighet, säger han innan det är hög tid att bänka
sig för kvällsmötet. Ute har regnet upphört att falla.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=265820 – Hur lockar ni folk till gudstjänsterna?
Publicerad: 2011-06-21
En nyhet på Nyhem i år är att man delat upp kvällsmötena på olika församlingar. Varje församling ansvarar helt för ett
möte. Det gemensamma för de tillfrågade är deras benägenhet att locka folk till sina gudstjänster.
Vad sägs om benägenhet att stå för Sanningen och proklamera Kristi Evangelium???
....................................................................................................
Tidningen Dagen skrev även från Torpkonferensen:
Hans Jansson ser inte new age som ett hot längre, det har lämnat efter sig bränd mark...
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=265793 - Hans jobbar i en kyrka som det är enklare att ta sig in i
Publicerad: 2011-06-21 03:00
"Härifrån till hela världen" är ett tema som utmanar på Torpkonferensen. Till att börja med att nå utanför de egna
leden. - Tyvärr är det inte alltid självklart att man vill det, säger Hans Jansson, pastor i Kungsporten, Huskvarna och

talare på årets konferens.
--Under 1980- och 1990-talen var New age ett hot mot kristendomen. Det ser inte Hans Jansson i dag.
- Den har lämnat efter sig för mycket bränd mark. Nu är materialismen och sekulariseringen det största hotet i
västvärlden.
--Kommer ämnet "Härifrån till hela världen" på Torp göra någon skillnad för Sverige? - Det hoppas och tror jag. Sen är
det naturligtvis en utmaning att våra konferenser inte bara blir en pseudohändelse utan att utmaningen står i
vardagen sen. Som mottagare måste man vara inriktad på att det jag får ska jag ge vidare.
Tror jag det, att det då är lättare att ”ta sig in” – där man redan accepterar och praktiserar New Age!
Helt otroligt – ser han inte all New Age som redan finns i församlingar idag?
”Kristen yoga”, Tikva, Kontemplativ Bön, ”kristen” meditation, Zenmeditation, Oneness Blessing för att nämna några...
TROLIGEN INTE - DÄRFÖR ATT HAN SJÄLV SLÄPPER IN SÅDANA TANKAR I FÖRSAMLINGEN!!??
Hans Jansson är pastorn i Kunsportskyrkan, Huskvarna vars församling erbjuder Tikva!
Ny respons på TIKVA >> 21/5
Respons på nyhetsbrevet om TIKVA >> 12/5
Kristen YOGA - TIKVA infiltrerar kyrkor och Konferenser >> 11/5
Rapporter från Torp mm av Ewy Junesved >> 8/7
JA - jag anser att det fortfarande är lika allvarligt och står fast vid min varning!

Ja, se till att ”det du får” inte kommer från New Age! Och ge det absolut inte vidare!
.....................................................................................................
Tillbaka till Nyhem!
Samtidigt som Nyhemsveckan pågick – med sina seminarier om ”församlingstillväxt” så gjorde Dagen en
hårdsatsning för att promota detta... DETTA ÄR KLART INGEN SLUMP - DETTA ÄR KLART PLANERAT OCH BERÄKNAT!
Jag personligen undrar VIKET Nätverk som Dagen är med i?
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=265803 - Kraftig ökning av antalet planterade församlingar
Statistiken visar dessutom att det lönar sig - de nya församlingarna smittar av sig även på de gamla
Publicerad: 2011-06-21
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=265969 - Församlingarna som växer snabbast i Sverige
Skillnaderna är stora - men fokus på missionsuppdraget finns hos alla - Publicerad: 2011-06-22
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=265970 - Vad är det som gör att ni växer? - Publicerad: 2011-06-22
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=266004 - Så vill vi vända en negativ trend - Publicerad: 2011-06-22
Ledningsgruppen för Naturlig Församlingsutveckling och det svenska församlingsgrundande nätverket presenterade
den 9 juni undersökningen "Frikyrkan flyttar - en studie om frikyrkornas utveckling i Sverige 2000-2010". (Med frikyrkor
menas här de etablerade frikyrkosamfunden och frikyrkorörelserna och de delar av den lutherska kyrkofamiljen som
har ett liknande medlemsbegrepp.)
--Evangeliska Frikyrkan Pelle Hörnmark,
Pingst - fria församlingar i samverkan Kjell Larsson,
Svenska Alliansmissionen Stefan Holmström,
EFS Göran Zettergren,
Svenska missionskyrkan/Gemensam Framtid Per Westblom,
Svenska baptistsamfundet/Gemensam Framtid Marie Willermark,
Frälsningsarmén Robert Sjölander,
Adventistsamfundet

Intressant att det finns ytterligare ”NÄTVERK” eller hur?!
Detta hittade jag när jag sökte om ovanstående nätverk:
"En missionell kyrka i ett efterkristet Sverige" | Michael Frost, Stockholm, 14-15 jan 2011 |
http://missionellkyrka.wordpress.com/
Arrangör: Det Församlingsgrundande Nätverket i Sverige
På denna sida http://missionellkyrka.wordpress.com/ står det:
Vi sänder live från konferensen! (Länken: http://bambuser.com/channel/FG-natverket)
januari 14, 2011
För er som inte har möjlighet att vara med under konferensen, vi sänder live via Bambuser, du hittar sidan här.
Enjoy! Skrivet av FG-nätverket
Vidare står det:
oktober 6, 2010
Det Sverige som de flesta av våra kristna samfund växte fram ur finns inte längre. Vi lever idag i ett efterkristet land där
den kristna kyrkan och tron är ett av många alternativ och den kristna berättelsen i stor sett är okänd för människor.
Sverige som tidigare kunde ses som ett kristet land är idag ett missionsfält!
Som kristna och kyrkor behöver hitta tillbaka till vår identitet som missionsrörelse. Vi behöver gå ut istället för att
vänta oss att människor kommer till oss. Vi behöver grunda fler församlingar bland nya människor, områden och
subkulturer.
Det Församlingsgrundande Nätverket i Sverige har visionen att se en rörelse av nya missionella församlingar i ett nytt
Sverige. Därför inbjuder vi till en konferens med australiensaren Michael Frost, författare till bland annat The Shaping
of Things to Come, Exiles och ReJesus. Han har även grundat församlingen Small Boat Big Sea i Sydney och är direktor
för Tinsley Institutet vid Morling College.
Konferensen vill samla kristna från hela landet och från olika sammanhang, för att tillsammans utforska vad det
betyder att vara en missionell kyrka i ett efterkristet Sverige. Vi tror att Michael Frost kan hjälpa oss att göra detta.
Välkommen till Kår 393 i Stockholm den 14-15 januari 2011!
Mer information hittar du här.
Då kommer man hit: http://missionellkyrka.wordpress.com/info/ - Där det står om Information, Program och
Arrangör: Det Församlingsgrundande nätverket i Sverige där följande samfund ingår: Evangeliska fosterlandsstiftelsen,
Evangeliska Frikyrkan , Svenska Alliansmissionen , Svenska Missionskyrkan , Pingst , Frälsningsarmén , Svenska
Baptistsamfundet , Vineyard Norden , Adventistsamfundet
För det praktiska arrangemanget ansvarar Barnabasgruppen och Kår 393.
Om vi då går in på länken Församlingsgrundande nätverket så kommer vi till:
http://pionjär.nu/index.aspx?site=demo5065&page=home - PIONJÄR 10 - En konferens om församlingsplantering
Där det står ”Arrangörer: Det ekumeniska FG-nätverket med representanter från: ”
Om denna konferens redan har varit eller blir av i år förtäljer inte hemsidan...det står inget årtal som jag kan se...
Men under ”Program” avslöjas en del...
http://pionjär.nu/index.aspx?site=demo5065&page=5067 – Seminarier
6. Alpha som ett redskap att förnya en gammal församling
Anders Nordström, pastor i Korskyrkan i Karlstad berättar om den förvandling som en gammal församling kan
få vara med om genom Alpha.
Seminarietalare: Anders Nordström

10. Emerging Church: Erfarenheter och utmaningar en global gräsrotsrörelse
Vi lever i en tid av stora och ofta snabba förändringar i vårt samhälle som påverkar vår syn på andlighet, tro,
värderingar och hur vi lever, umgås och relaterar till varandra. Sverige är idag ett missionsfält där den kristna
berättelsen för många praktiskt taget är okänd och kyrkan upplevs som något främmande, långt borta från
människors vardag och liv. Frågan är hur vi som kristna och församlingar kan hitta nya vägar framåt i detta
efterkristna land? I ljuset av detta delar Linda Axelsson och Mattias Neve med sig av erfarenheter och
tankar kring hur Emerging Church kan utmana vårt tänkande om församling och pionjärt arbete i Sverige
Seminarietalare: Linda Axelsson och Mattias Neve
SKRÄMMANDE! HÄR VILL MAN ALLTSÅ VIA DETTA NÄTVERK FÖRA IN EMERGING CHURCH I SVERIGE!
Jag har skrivit om Alpha-kurser tidigare – men anser att det är tillräckligt allvarligt att ta med än en gång:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_31-7-10.html:
AKTA ER FÖR ALPHA-KURSERNA! Det är en ”stor bov” till att Ekumeniken (nu menar jag inte ”Andlig
Enhet”) kommit så långt som den har idag...Nicky Gumble har i sina material till ledare skrivit så mycket
om RKK och därmed avväpnat allt motstånd! >> Alpha-kurserna är ett ”annat evangelium” och om du
verkligen älskar Gud och vill förbli i Kristus och Hans Ord – håll dig då på långt avstånd från Alpha! För mer
information och förståelse – läs Lennart Jaretegs artikel: Varför jag är oroad över Alpha-kurserna >>
Och om du tycker om att läsa på engelska – köp och läs boken/böckerna:




Alpha - the unofficial guide OVERVIEW >>
Alpha - the Unofficial Guide: World >>
Alpha - the Unofficial Guide: Church >>

Ja, så illa/allvarligt anser jag att det är – det som avslöjas i dessa böcker gör att man blir ”mörkrädd”!
Sen är jag mycket medveten om att det finns hängivna och Bibeltrogna som leder Alpha-kurser, som inte följer Alphas
material & riktlinjer utan förmedlar ett Sant Kristi Evangelium och då säger jag ungefär som Jareteg säger i artikeln
ovan ”att då kommer människor till tro trots Alpha materialet!”
Här kommer bra undervisning när det gäller Emerging Church – ta dig tid att ta del av detta:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/faithundone.pdf - Faith Undone
Janne Ohlin sammanfattar och kommenterar Roger Oaklands bok Faith Undone.
Här är välsignad undervisning som tar upp om just ”Emerging Church”: )
Undervisning (Skara) Elvor Ohlin - Emerging Church >> ( http://www.elvorochjanne.se/MP3%20PREDIKNINGAR/EOEmergingchurch.mp3 )
http://bibelfokus.se/sv/emerging_purpose - Emerging Church och Purpose driven Church
Ett systemskifte pågår i många av landets frikyrkor!
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/utlandet/katolska-kyrkan_emerging-church.html - Emerging Church
http://www.elvorochjanne.se/GRANSKNINGEMERGING/GRANSKNINGEMERGING.htm

- EN PRÖVNING AV EMERGING CHURCH OCH DESS LÄROR

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

Mer om Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=266114 - Dagenredaktörer prisades på Nyhem
Publicerad: 2011-06-22
Urban Thoms, redaktör för Folk, och Ann Jonsson, featurechef, fick årets Olof Djurfeldt-stipendium. Det delas ut till
kristna journalister för goda insatser och är på 10 000 kronor vardera.
.....................................................................................................
Detta ger en bra tankeställare:
Vad är det som kristna ledare, konferenser & tidningar har försökt ”infiltrera” införa i sommar?! VAR PÅ DIN VAKT!
http://www.historyofthemoderngospel.com/ - THE HISTORY OF THE MODERN GOSPEL
HOW DO YOU KNOW THAT WHAT YOU BELIEVE IS TRUE?
The line between lie and truth in modern churches is a thin one. Deception is rampant, and falsehoods are openly accepted by the mainstream American Christian
culture.
How did this happen? How did we stray so far from the true gospel so that false doctrines are accepted as fully Christian? The problem of incorrect teachings
coming into the church is not new. Within the first 100 years after Christ’s resurrection, false teachers were already infiltrating the ranks of the redeemed,
spreading a gospel that contained some of the truths of Christianity. Yet those truths were only used to conceal deadly errors that would enslave its followers and
take them to hell.
The same is true today. Many of the lies we tend to believe are shrouded and concealed by enough truth to make them look correct, but underneath they contain
deadly barbs that ensnare their victims.

…
DET MODERNA EVAGELIETS HISTORIA
HUR VET DU ATT DET DU TROR ÄR SANT?
Linjen/gränsen mellan lögn och sanning i moderna kyrkor är tunn. Villfarelsen är hejdlös och osanningar accepteras
öppet av huvudfåran i den Amerikanska Kristna kulturen.
Hur kunde detta hända? Hur kunde vi avvika så långt från det sanna evangeliet så att falska läror accepteras som helt
Kristet? Problemet med felaktiga läror som kommer in i kyrkan är inte ny. Redan inom de första 100 åren efter Kristi
uppståndelse, infiltrerade falska lärare leden av de friköpta, genom att sprida ett evangelium som innehöll lite av
Kristendomens sanningar. Men de sanningarna användes endast för att dölja dödliga fel som skulle förslava dess
anhängare och ta dem till helvetet.
Detsamma gäller i dag. Många av de lögner vi tenderar att tro på är förklädda och dolda av tillräckligt med sanning
så att de verkar riktiga, men under ytan innehåller de dödliga hullingar för att snärja sina offer.
Här passar det bra att länka till denna predikan av Sven Reichmann:
http://www.elvorochjanne.se/undervisning/svenska/VIDEO/Sven%20Reichmann%201%20Kointierbrevet.wmv
Jag nämnde om Evy Juneswed på sidan 16-17 i mitt förra brev - http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_30-6-11.html
Här kommer en bra artikel – intervju från Maranata att läsa:
http://www.midnattsropet.se/2011/07/en-gang-missionar-alltid-missionar.html
.....................................................................................................
Så några kommentarer till kommande sommarkonferenser...och några fler som redan varit...

Jesusfestivalen – 22-31 juli, 2011

Det börjar idag!

http://www.citykyrkan.com/jesusfestivalen/index.php?sidor=start (eller se bifogad PDF – JesusFestivalen 2011 –
Älmhult)
Enligt deras ”Program” så kommer följande talare: http://www.citykyrkan.com/jesusfestivalen/index.php?sidor=program
Daniel Kolenda, CfaN
(KJ = Christ for all Nations = detta är Reinhard Bonke’s Ministry - http://www.cfan.org/
och http://www.bonnke.net/cfan/en/hg2)
http://www.bonnke.net/cfan/en/cfan/daniel-kolenda
Daniel is a graduate of Southeastern University on Lakeland, Florida and the
Brownsville Revival School of Ministry in Pensacola, Florida, but his greatest
education has come from the years of ministry side-by-side with his mentor and

spiritual father Evangelist Reinhard Bonnke. Together they have circled the globe
preaching the Gospel and continue to do so as a single-minded team with great
effectiveness.
Daniel har en examen från Southeastern University i Lakeland, Florida och
Brownsville Revival School of Ministry i Pensacola, Florida, men hans största
utbildning har kommit från år av ministry sida vid sida med sin mentor och
andlige fader Evangelisten Reinhard Bonnke. Tillsammans har de kretsat
jordklotet och predikat Evangelium och fortsätter att göra det som ett
ensidig/målmedveten grupp med stor effektivitet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Southeastern_University_(Florida) - Southeastern University
http://www.seu.edu/ - Southeastern University
Enligt Tidningen JesusFestivalen är Kolenda idag ledare för CfaN som Reinhard
Bonnke startade.
Börje Claésson

http://www.kanal10.se/Om-Kanal10.aspx - Om Kanal 10
Kanal 10 ingår i mediakoncernen DBC Media AB, med systerbolag som
tidningen Inblick, Kyrksajten, Radio 10 och Kanal 10 Norge.
Majoritetsägare i DBC Media AB är Börje Claesson.
http://www.inblick.se/Default.aspx?ID=13 – Om Inblick
ansvarig utgivare är Börje Claésson
Här hittade jag en bolagslista för bolag där Börje Claessons är VD:
http://www.allabolag.se/befattningshavare/Claesson%252C_B%25F6rje_Claes_Sigge/0e6c5ed13823e5afbee84cd968d0f895

DBC Media AB Älmhult - Org.nummer: 556336-9114 - Verksamhet: Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj.
VD: Claesson, Börje Claes Sigge
Kyrkinfo Älmhult AB Älmhult - Org.nummer: 556682-5443 - Verksamhet: Webbportaler
VD: Claesson, Börje Claes Sigge - Moderbolag: DBC Design AB
Kristen Tidning i Sverige AB Älmhult - Org.nummer: 556778-3708 - Verksamhet: Utgivning av tidskrifter
VD: Claesson, Börje Claes Sigge - Registreringsår: 2009 - Moderbolag: DBC Design AB
Kristen TV i Sverige AB Älmhult - Org.nummer: 556690-4842 - Verksamhet: TV-program planering
VD: Claesson, Börje Claes Sigge - Registreringsår: 2005 - Moderbolag: DBC Design AB
EXODUS Holding Aktiebolag - Org.nr: 556436-9758 - Verksamhet: Konsultverksamhet avseende företags org.
VD: Claesson, Börje Claes Sigge - Registreringsår: 1991 - Moderbolag: DBC Design AB
Sävsjö Grafiska Aktiebolag Älmhult - Org.nummer: 556494-9070 - Verksamhet: Tryckning av Böcker & Övrigt
VD: Claesson, Börje Claes Sigge - Registreringsår: 1994 - Moderbolag: DBC Design AB

Det är väl ingen som tvivlar på att det är vinstdrivande företag...
Andy Glover

http://www.revivaltothenations.org/ - Revival to the Nations
http://www.revivaltothenations.org/links - Länkar Bill Johnson m.fl. finns med!
Längst ned till höger på denna hemsida finns två länkar:
Länk 1)
http://www.partnersinharvest.org/ - Partners in Harvest – Spreading the Fire
http://www.partnersinharvest.org/network - Network
Jag knappade in ”Sweden” och fick länk till en församling här i Sverige:
http://www.partnersinharvest.org/network/world/ljungskile/my-father%E2%80%99s-house-sweden My

Father’s House -

http://www.myfathershouse.se/
http://www.myfathershouse.se/omoss.html - Om oss
Herti och Tomas har sin pastorslegitimation från Partners In Harvest, det
internationella nätverk som växt fram utifrån andeutgjutelsen i Toronto Airport

Christian Fellowship i Kanada.
Länk 2)
http://www.socalrevivalalliance.org/
http://www.socalrevivalalliance.org/about/about.htm - Om
Southern California Revival Alliance (SCRA) is an apostolic group of church and ministry leaders that
are uniting together for the purpose of revival and cultural transformation. We meet to worship,
pray and partner together to pursue the Presence of God that will radically change our lives,
ministries and society. We believe that our love, honor and partnership in these last days will serve
as a platform for God to move throughout Southern California.
Southern California Revival Alliance (SCRA) är en apostolisk grupp av kyrko- och ministry ledare
som förenas tillsammans för syftet av väckelse och kulturell transformation/förvandling. Vi träffas
för att tillbe, be och samarbeta tillsammans för att sträva efter Guds Närvaro som radikalt kommer
att förändra våra liv, ministries och samhälle. Vi tror att vår kärlek, ära och partnerskap i dessa sista
dagar kommer att fungera som en plattform för Gud att röra sig i hela Södra Kalifornien.
(Andy Glover finns på fotot)
http://www.socalrevivalalliance.org/information_links/information_links.htm - Länkar

Även här finns länk till Bill Johnson, Bethel Church!
ANDY GLOVER ÄR ALLTSÅ ”REPRESENTANT” FRÅN APOSTOLISKA NÄTVERKET!
Linda Bergling

= Arken = Trosrörelsen!
Information om NNVK som är ett nytt nätverk i Sverige >> 28/9

Nenne Lindberg med vänner http://www.nennelindberg.org/
Buck Hudson

= Trosrörelsen & klart Profetrörelsen!
http://buckhudson.typepad.com/ - Winning Nations
Check These out
Citykyrkan Älmhult
Life Church, Kirksville Missouri
Register & Get Info About LEADERSHIP CONFERENCE 2011 We will be joined again this year by our good friends from the European Salt &
Light team, Dave and Chris Richards and David "Buck" Hudson.
Dave and Chris make their home in the United Kingdom and serve churches in several nations.
They have provided tremendous help, love, and insight for the C2C churches for several years. Buck
is loved and recognized as a prophet among us. Although he and his family have been living in
Sweden for many years, it is impossible to think of him as a guest. He and his wife, Patty, helped
start the church in Kirksville back in the 1980's, and they served faithfully there for many years. We
look forward to welcoming these friends to Kirksville in September.

Dave och Chris har sitt hem i Storbritannien och tjänar kyrkor i flera nationer. De
har gett oerhörd hjälp, kärlek och insikt för C2C kyrkorna i flera år. Buck är älskad
och erkänd som en profet bland oss. Även om han och hans familj har bott i
Sverige i många år, så är det omöjligt att tänka sig honom som en gäst. Han och
hans fru, Patty, hjälpte till att starta kyrkan i Kirksville på 1980-talet, och de
tjänade troget i många år. Vi ser fram emot att välkomna dessa vänner till
Kirksville i september.
Covenant Harvest Church - Pittsburg, KS - It is our purpose to create a place where people
can find the resources, information and encouragement they need to find their destiny in God.

Det är vårt syfte att skapa en plats där människor kan hitta resurserna,

information och uppmuntran som de behöver för att finna sitt öde i Gud.
Tänk det trodde jag var frälsningen!
City Church International, Chicago – A Global Kingdom Community
http://buckhudson.typepad.com/about.html - About David Hudson
....................................................................................
KJ: Information om ”Salt & Ljus”
http://www.saltlight.org/europe/ - Salt & Light Ministries
http://www.saltlight.org/europe/find-church?searchterm=sweden - Find a Church - Hitta en Kyrka
Här kan man se att Buck Hudson är representant för Salt & Light i Sverige!
Det är även Anita Barker Andersens kyrka:
http://www.fristaden.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53 - Vår tro är klassisk kristen tro som
definieras i Trosbekännelsen t ex. Även dokument som Lausannedokumentet och Kapstadsöverenskommelsen är dokument som beskriver vår tro och teologi. Vi finns med i Svenska Evangeliska
Alliansen, i Trosrörelsen och en församlingsrörelse som heter Salt & Light som har sina rötter i
England.
De länkar även till Salt & Light:
http://www.fristaden.nu/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=19%3Aanvaendbara-laenkar&Itemid=48&limitstart=20

....................................................................................
KJ: några länkar om ”C2C kyrkor”
http://www.fh.org/help/churches/c2c - Food for the Hungry - Mat till de Hungrande
http://www.c2cchurch.com/ - Connect2Christ - Koppla Samman Med Kristus
http://www.fh.org/help/churches/c2c - Church-to-church (C2C) Model - Kyrka-till-kyrka Modell
http://www.docstoc.com/docs/72901279/Partnership-Agreement-C2C - Partnership Agreement C2C - Partnerskapsavtal C2C
....................................................................................

Självutnämnd “profet”?
http://www.forlagetalstrup.dk/product.php?productid=33 - David R. Hudson:
Naturligt övernaturligt / SVENSK
Hur kommer man igång med att profetera? Vad är skillnaden mellan sanna och
falska profeter, profetians gåva och profetens tjänst, ord av vishet och ord av
kunskap? Är det verkligen möjligt att lära känna Guds röst?
Författaren, Profet, David R. (Buck) Hudson har under många år av tjänst fått
leva som han lär ut i denna bok. På ett mycket praktiskt och lättläst sätt ger han
oss mer än bara glimtar från rampljuset, vi får mängder av exempel och
vittnesbörd från en vardagsfungerande profetisk tjänst.
.... Med stor portion humor och självdistans vägleder han den som längtar att få
bli använd av Gud på det profetiska området, .....
Jag har, med andra ord, gjort en del misstag som jag hoppas att du inte ska göra.
Jo, jag tackar! Mina föräldrar var på en ”Profetkonferens” med Buck Hudson för
flera år sedan – LÅNGT INNAN Lakeland 2008! Där skulle man stå två och två,
mitt emot varandra, och tala ut till varandra det som ’kom till en’ just då! Som
om det skulle vara att profetera!
Jag hoppas att detta är en del av de misstag han menar!
http://berndtisaksson.dinstudio.se/guest_157.html 2010-09-04 13:32:29 - Janne Ohlin, www.elvorochjanne.se

Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han
sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. Apg 3:26 För er först och främst
har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända
var och en bort från sina onda gärningar."
Välsignelsen här måste väl vara samma sak som att få uppleva och del av hans härlighet.
Det ser vi här.
2Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder,Herrens älskade, eftersom Gud från
begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det

är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi
härlighet. 2Th 2:15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.
Ja det behövs verkligen att vi står fasta i de lärdomar som vi fått ta emot så vi inte blir bedragna.
Lyssna nu på denna profetkonferens där Buck Hudson talar. Ställ er frågan. VAD MENAR HAN
EGENTLIGEN MED GLORY (HÄRLIGHET?) i sin "predikan" ?
www.kbc.dk/da/medier/web-tv/video/112.html Kolla in videon och kommentera gärna.
Gud välsigne er alla i Berndts trevliga forum. Mvh Elvor&Janne
2010-09-04 19:02:19 - Metodistpastor Berndt Isaksson

Det som slår mig när jag lyssnar till denne Buck Hudson är den totala frånvaron av
omvändelsebudskap. Det är inte tal om att vända om från världslighet och materialism, utan
snarare att bara öppna sitt liv för en "härlighet" som som ge guld och gröna skogar på livets alla
områden. Samma vulgära framgångsteologi som Hinn och Bentley predikar, även om framtoningen
varierar. Det handlar om en kristendom utan verklig omvändelse, och då är det ALLTID tal om
villoläror. Berndt
2010-09-06 07:49:08 - Anders Nikander

Såg på filmen med Buck Hudson. Försökte verkligen lyssna in vad han ville förmedla och kom fram
till följande: skickligt dold framgångsteologi maskerad som om du lyder Gud då får du också en
massa rikedom, större hus , bilar etc. Vad blir då den yttersta motivationen och drivkraften att lyda
Gud? Kärlek? Nej, framgång och välstånd! Buck säger mot slutet av filmen följande: " Gud vill inte
ha bara en Benny Hinn, Han vill ha många Benny Hinn"!!!!Detta säger ju egentligen redan allt.

Mikael Alfvén

Han är med i Ledningsgruppen för nätverket NNVK:
Information om NNVK som är ett nytt nätverk i Sverige >> 28/9
Han gör också reklam för Jesusmanifestationen...så han är ”FÖR”
ekumeniken... http://www.missiongoodnews.org/blogg/

Reinhard Bonke

Trosrörelsen – ingen tvekan!
http://bibelfokus.se/synkning#Anchor-21683 De två största massmötesförkunnarna i världen idag är Benny Hinn och Reinhard
Bonnke. .... Reinhard Bonnke är en god vän till Benny Hinn, och de gör en del
satsningar tillsammans.
http://www.deceptioninthechurch.com/rbonnke.html - Reinhard Bonnke (Engelska!)

Hans Marklund

Marklund nämndes det om när jag skrev om Daniel Viklund & Amritzer och
deras Apostoliska Nätverk: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html
och http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Kopiaav%20forraaretsbrev.pdf

Enligt DVD-serien om NAR (New Apostolic Reformation) så tar de upp om hur
utspritt NAR är – rakt in i ”globala böne-nätverk”...som t.ex. Hans Marklund står
i spetsen för i Sverige...
Självutnämnd profet? Han har varit med och anordnat Profetkonferens 080808:
http://aletheia.se/2008/08/03/en-ny-borjan/ - Vi inbjuder till en Nationell böneoch profetkonferens för nationen med temat ”En ny början”.
Medverkande: Jan o Margaretha Lindéh, Hans och Eva Marklund, Daniel Viklund, Morgan Carlsson,
Roger Larsson, Ingemar Helmner, Owe Lindeskär, Roger o Marie Arnfjell, Vello o Ingalill Vaim, Conny
o Margret Sundin, Mats Nordén, Barbro Erling m.fl.

Owe Carlsson

http://owecarlsson.se/ - Owe Carlsson
http://owecarlsson.se/biografi.htm - biografi

Ted Yuke

http://www.rockchurch.ca/home/
http://www.rockchurch.ca/about_us/founding_pastor/ - Founding Pastors Pastor Ted Yuke

Stefan Edefors

http://www.unt.se/uppsala/tusentals-indragna-i-misstankt-pyramidspel-442665.aspx

- UNT.SE Uppsala

Predikant och affärsman. Stefan Edefors från Uppsala är grundare till
företaget Matrix Global, men ägnar sig också åt helbrägdagörelse.
Foto: Dan Havemose/Dalarnas Tidningar
Publ: 28 jul 2007

Ett par tusen personer kan vara indragna i ett misstänkt pyramidspel grundat av
en predikant och helbrägdagörare från Uppsala. Många har förlorat tusentals
kronor och varorna som säljs håller inte vad som utlovats, menar personer som
har drabbats. Konsumentverket beskriver företaget som oseriöst.
http://www.unt.se/uppsala/grundaren-ar-med-i-livets-ord-442664.aspx - Predikanten och grundaren
bakom Matrix Global, Stefan Edefors, är medlem i Livets Ords församling. Han
har också en affärskoppling till den innersta kärnan i Livets Ord - familjen Ekman.
Även Dagen skrev om detta:
Predikant anklagas för svindleri « Dagen.se - Nyheter om kyrka och ...
31 jul 2007 ... Under helgen har Livets Ord-medlemmen Stefan Edefors i flera ...
Men Stefan Edefors menar att flera uppgifter är felaktiga och tror att det ...
www.dagen.se • svenska
Men måste man vara ”inloggad” för att kunna läsa artikeln!
Jag är medveten om att det är gamla artiklar...men det visar i alla fall att Edefors
kommer från Trosrörelsen!
Svein Magne Pedersen

http://en.wikipedia.org/wiki/Svein-Magne_Pedersen - ”faith healer from Norway”

“Helbrägdagörare från Norge"
http://www.jesus-heals.org/ - Jesus Heals Ministries – Jesus Helar Ministry
Hanna Andersson och
Edward John

Jag vet icke vem Hanna Andersson är...hon finns ej med i JesusFestivalens tidning
http://www.youtube.com/watch?v=Ldtv_j8xppw - Edward John - Det dyre Jesu blod
http://svenskdam.se/2009/11/carola-om-sin-stora-olyckliga-karlek/ - För första gången
berättar Carola om sin stora olyckliga kärlek. Till det norska magasinet KK
avslöjar hon att hennes stora kärlek var norske predikanten Edward John.
De träffades under flera år fram till 2006.
Publicerad 21 November, 2009
http://www.inblick.se/Default.aspx?ID=53&Action=1&NewsId=399&PID=416 - Publicerad: 28 oktober 2010
Nu blir Edward Kanal 10:s ansikte utåt, både i Sverige och Norge.
... Idrottsintresset förde Edward som 16-åring till USA. Han fick ett stipendium på
Oral Roberts University (ORU) för att spela fotboll i deras collegelag.
De kristna ungdomar Edward mötte på ORU gjorde ett starkt intryck på honom.
... Under de fyra åren på ORU fick Edward utbildning i film- och TV-produktion,
men framför allt fick han möta Herren på ett personligt sätt. Han hade alltid trott
på Gud. Med en katolsk pappa och en karismatiskt kristen mamma var tron på
Gud en naturlig del av livet. Men mötet med Jesus kom att förändra allt.
... Edward John har ett stort hjärta för Norge och Skandinavien. Han har nu
bejakat att gå in och arbeta med Kanal 10 Norge, och bli kanalens ansikte utåt.
4 år på Oral Roberts Universitet – då finns det verkligen skäl att varna!
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_10-4-10.html : Oral Roberts, som gick
bort i december 2009, var djupt involverad inom New Age...och som hade den
avlidne ”New Age-aren” Norman Vincent Peale som sin mentor... Norman var
också en 33:e gradens Frimurare! Länkar >> & >> & >>
Oral Roberts hade också djupt samarbete med William Branham som jag skrivit
om i tidigare e-mail... >>
Todd Bentley, som jag skrivit om förut, upphöjer Oral Roberts…vilket i sig borde
ge varningar till kristenheten! >>

Märk väl; det är samma folk som anordnar JesusFestivalen som ger ut tidningen Inblick och Kanal 10...
Här är lite info om Kanal 10: http://kanal10.se/
De skriver själva:
http://www.kanal10.se/Program/Internationellt.aspx - Internationellt
På Kanal 10 sänder vi flera internationellt uppmärksammade kristna program, som
CBN 700 Club med tv-profilen Pat Robertson
KJ: http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS_10-6-10.html - Pat Robertson: "Mitt möte med den helige påven
var mycket varmt och lovar härmed att arbeta för den kristna enheten mellan evangelikaler och
katoliker".

konserter och gudstjänster från Hillsong, Australien.
KJ: Sommarkonferenser 2011 Del 1 >> 16/6
2) Hillsong – ett Nätverk

Dessutom sänder vi Bill och Gloria Gaithers kända sångprogram ”Homecoming friends"

http://www.kanal10.se/Program/En-kväll-med-Ulf-Ekman.aspx - Kväll med Ulf Ekman
Här får du möta Ulf Ekman som programledare i ett program där han intervjuar
intressanta gäster som både talar om högaktuella händelser och debatter, samt ger
spännande personliga livsberättelser.
Kända sångare och artister medverkar i varje program och i studion – som genom
publiken får en alldeles speciell live-känsla - finns dessutom det egna husbandet ”Trio
Sandberg”
Kväll med Ulf Ekman sända varannan lördag kl 22.30
DETTA “BEJAKAR” ALLTSÅ KANAL 10!!!
OCH SAMTIDIGT JESUSMANIFESTATIONEN SOM STRÄVAR FÖR ENHET/ EKUMENIK MED RKK!!!
JAG VARNAR MED ALLVAR FÖR JESUSFESTIVALEN, INBLICK OCH KANAL 10!
VISSERLIGEN HAR DE FRIHET ATT KALLA TALARE, SKRIVA ARTIKLAR OCH SÄNDA VILKA PROGRAM SOM HELST OCH TRO
VAD DE VILL, MEN DERAS ANDLIGHET VERKAR KNAPPAST BIDRA TILL BIBLISK KRISTENDOM SOM DE PÅSTÅR SIG FÖLJA.
DE HAR INTE EN SUND BIBELFOKUS UTAN HAR SLÄPPT IN ETT ANNAT EVANGELIUM OCH FÖRMEDLAR PÅ SÅ VIS EN
ANNAN JESUS OCH KOMMER MED VILLFARELSE... VAR PÅ DIN VAKT!
BARA FÖR ATT DERAS ARTIKLAR, TALARE OCH PROGRAM OFTA ÄR KÄNSLOMÄSSIGT MEDRYCKANDE, OFTA ÄR
UPPRIKTIGA, OCH FÖR ATT DE TÄCKER SIN UNDERVISNING MED BIBLISKT SPRÅK SÅ BETYDER DET INTE ATT DE ÄR
BIBLISKA!
.....................................................................................................

I nyhetsbrevet om Sommarkonferenser 2011 Del 3 >> så tog jag snabbt upp om Pilgrimsvandringar...
Här har Lennart Jareteg skrivit en bra artikel om detta ämne:
http://bibelfokus.se/sv/question/110704 - Pilgrimsvandringar
Jag hoppas du förstår att det finns en del som kan vara förrädiskt med pilgrimsvandringar ur ett bibliskt kristet
perspektiv.
.....................................................................................................
Så var det ett Oasmöte i helgen som gick... se bifogad PDF eller nedan länk:
http://www.varldenidag.se/sommarturne/2011/07/18/Biskop-Dow-Sok-de-andliga-nadegavorna/ - Biskop Dow: "Sök de andliga nådegåvorna"
För att kunna utföra Guds uppdrag behöver vi Andens nådegåvor. Det slog den engelske biskopen Graham Dow fast
på Oasmötet i helgen.
– Vi ska vara ivriga att få gåvorna i funktion, sa han.
I pampiga högtidsdräkter tågade den över hundra personer långa processionen in via kortsidan på ishallens rink.
Längst fram gick Varbergprästen Martin Jonsson med rökelsekar, och efter ett stund infann sig en söt rökelsedoft i
hallen. Längst bak gick den engelske biskopen Graham Dow som bland annat varit biskop i Carlisle.
På huvudet hade han sin traditionella biskopsmitra – en mössa han kvällen innan förklarat för publiken är en bild av
att Andens eld är utgjuten . Vart i Bibeln finns det stöd för detta???
--Efter predikan gjorde biskopen en konkret inbjudan till alla som ville ta emot de andliga nådegåvorna. Lugnt och
metodiskt bad han för en gåva i taget och den som ville ta emot en viss gåva fick då ställa sig upp när biskopen bad.
Inget om att först ”lyda Guds Ord” innan gåvorna kan komma i funktion?
http://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Dow - Graham Dow
Before his arrival in Carlisle, Dow was the vicar of Holy Trinity Church, Coventry[2] prior to his appointment as Bishop of
Willesden, (a suffragan bishopric in the Diocese of London) in 1992.[3]
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_Church,_Coventry - List of Vicars - Lista över Kyrkoherdar
 Graham Dow, 1981 – 1992 (later Bishop of Carlisle)
.....................................................................................................

Detta kunde man se annonseras på GOD TVs webbsida den 8 juli, 2011:
http://www.god.tv/node/771 - South West Believers Convention | GOD TV
South West Believers Convention With Kenneth & Gloria Copeland
Scandinavia: 9 July at 23:30, 10 July at 11:30

Explore Biblical truth with Kenneth and Gloria Copeland.
Utforska Biblisk sanning med Kenneth och Gloria Copeland.
Well-known for their long-running series, ‘The Believer’s Voice of
Victory’, enjoy Kenneth and Gloria LIVE for extended coverage of their Southwest Believers' Convention. You can also
enjoy inspirational broadcasts from Gloria’s Healing School.
“For the household of faith... everything is going to be alright”, says Kenneth Copeland.
Please note: The broadcast for your region may not be LIVE. Watch this broadcast LIVE online!
Välkänd för deras långvariga serie, The Believer’s Voice of Victory’ (’Den Troendes Segerröst’), njuta av Kenneth och
Gloria LIVE för utökad täckning av deras Southwest Believers' Convention (Sydvästra Troendes Konferens). Du kan
också njuta inspirationssändningar från Glorias Healing School (Glorias Helandeskola).

"Till hushållet av tro ... allt kommer att bli bra ", säger Kenneth Copeland.
Observera: Sändningen för din region kanske inte är LIVE. Titta på den här sändningen LIVE på nätet!
www.kcm.org (KJ = Kenneth Copeland Ministries)
Kenneth Copeland är ju en av de främsta inom Trosrörelsen...
GOD TV är inte heller något att rekommendera!
.....................................................................................................

Från Roger Oaklands hemsida – Understand The Times (Förstå Tiderna):
http://www.understandthetimes.org/newsinreview/newsinreview225.shtml - June 21 - New Agers, neo-pagans at Stonehenge for solstice
Article: New Age
A damp overcast morning has failed to deter thousands of people gathered at
Stonehenge to celebrate the summer solstice.
Around 18,000 neo-pagans, new agers and curious visitors gathered Tuesday in heavy
rain to watch the sun rise over the ancient stone circle on the Salisbury Plain about 80
miles (130 kilometers) southwest of London.
The celebrations are a modern twist on solstice celebrations that were a highlight of the
pre-Christian calendar. Police say the event was good natured but 20 people were
arrested for drug and public disorder offenses.
Stonehenge was built in three phases between 3000 B.C. and 1600 B.C. It is one of Britain's most popular tourist
attractions with over 850,000 visitors a year.
21 juni - New Agers, neo-hedningar vid Stonehenge under solståndet
Artikel: New Age
En fuktig mulen morgon har underlåtit att hindra tusentals människor att samlas vid Stonehenge för att fira
sommarsolståndet.
Omkring 18 tusen neo-hedningar, new agers och nyfikna besökare samlades på tisdag i ösregn för att se solen gå
upp över de gamla domarringen på Salisbury Plain (slätten) cirka 80 miles (130 km) sydväst om London.
Firandet är en modern twist på solståndsfiranden som var en höjdpunkt i den förkristna kalendern. Polisen säger att
händelsen var godmodig, men 20 personer greps för narkotika och offentlig oordningsbrott.
Stonehenge byggdes i tre etapper mellan 3000 F.Kr. och 1600 F.Kr. Det är en av Storbritanniens mest populära
turistattraktioner med över 850.000 besökare per år.
------Fortsättning Oaklands hemsida:
News Alert - June 24 - Congress on Eucharistic Adoration meets in Rome
Article: One World Religion
Comment from Understand the Times:
This video clip is a must watch by all those who are on the road to Rome and know it, or on the road to Rome and don't know
it. Do you want to bow down and worship a wafer instead of Jesus Christ our Savior?
The Roman Catholic Church led by the Jesuits has implemented a make believe policy that Jesus is present in the wafer that is
consecrated by a priest during mass. This is supposed to be the only true Jesus. If you don't worship this Jesus, you are NOT a
Christian according to the policy endorsed by Rome. Watch the clip and see if you still want to be led like a sheep to slaughter
or if you will stand up and refuse to be manipulated like those in the past who were even willing to give their life for true
biblical faith.

Nyheter Alert - 24 juni - kongressen om eukaristiska tillbedjan sammanträder i Rom
Artikel: En Världsreligion
Kommentarer från Understand the Times (Förstå Tiderna):
Detta videoklipp är ett måste titta på av alla dem som är på väg till Rom och vet det, eller på väg till Rom och vet inte
det. Vill du böja dig ner och tillbe en oblat istället för Jesus Kristus vår Frälsare?

Den romersk-katolska kyrkan som leds av Jesuiterna har genomfört en låtsas policy att Jesus är närvarande i oblaten
som är helgat/konsekrerat av en präst under mässan. Detta är tänkt att vara den ende sanne Jesus. Om du inte tillber
denne Jesus, är du INTE en kristen enligt policyn som godkänts av Rom. Titta på klippet och se om du fortfarande vill
ledas som ett får till slakt eller om du kommer att stå upp och vägra att bli manipulerad så som de från förr som t.o.m.
var villiga att ge sina liv för sann biblisk tro.
Read YouTube Video Clip ....
http://www.youtube.com/watch?v=OLxUHEILfHk - Congress on Eucharistic Adoration meets in Rome
Pope Benedict XVI has also promoted this, especially during his meetings with the youth.
In August he’ll lead the biggest Eucharistic Adoration in history during World Youth Day in Madrid.
Kongressen om Eukaristisk Tillbedjan sammanträder i Rom
Påven Benedictus XVI har också främjat detta, särskilt under sina möten med ungdomar.
I augusti kommer han att leda det största eukaristiska tillbedjan i historien under Världsungdomsdagen i Madrid.
.....................................................................................................

Så här illa är det!

Ja, titta på ovanstående video och sen denna nedan...
http://ivarfjeld.wordpress.com/rome/ - Rome - Pope bows before crowned skull of Czech saint
Pope Benedict XVI has bowed before the skull of the Czech Republic’s patron saint before an open-air mass for the country’s youth.
Rom - Påven bugar inför en krönt skalle av tjeckiskt helgon
Påven Benedictus XVI har bugat inför skallen av Tjeckiska Republikens skyddshelgon innan en open-air mäss för landets ungdomar.

The skull of a man who died 1000 years ago is adored and venerated by the Roman Catholics and the Pope.
Skallen av en man som dog för 1000 år sedan beundras och vördas av de Romerska Katolikerna och Påven.

More than one toe of this Roman Catholic priest displayed in Old Goa is missing.
Mer än en tå saknas på denne Romersk-katolske prästen som visas i Old Goa.

The skull of the Roman Catholic priest can be adored in Old Goa in Goa in India.
Skallen av den Romersk-katolske prästen kan tillbedjas i Old Goa i Goa i Indien.

The Bishop of Goa and his priests worship the mummified body of a Catholic priest in Old Goa.
Biskopen i Goa och hans präster dyrka den mumifierade kroppen av en Katolsk präst i Old Goa.

Du som kan engelska – läs hela artikeln – http://ivarfjeld.wordpress.com/rome/ – det är ”skrämmande sanning”!
Skicka denna länk vidare till alla som du vill varna för att inte ”åka med till Rom”!

Passar på att länka till senaste nyhetsbrevet om just Roger Oaklands ”öppna brev till pastorer över hela världen:


Varning till pastorer från Roger Oakland >> 13/7

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

I och med nyhetsbreven om THE BOOK, Vatikan-besök och Sommarkonferenser så har jag inte haft tid att kommentera
Jesusmanifestationen i maj... Och nu ska man även ha det i olika städer...
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=264147 - Nyköping på tur att hylla Jesus « Dagen.se - Nyheter om kyrka och samhälle
- Publicerad: 2011-06-10 - Tanken med regionala och lokala samlingar lanserades efter förra årets upplaga av
Jesusmanifestationen i Stockholm.
Jesusmanifestationen är helt och hållet Ekumenisk och Katolicism sprids där lika väl som Evangeliskt budskap – så det
är i mina ögon något att också avstå från...
Här finns en bra artikel som bekräftar detta:
http://www.midnattsropet.se/2011/07/jesusmanifestation-i-ditt-liv.html - Jesusmanifestationen
Exempelvis marknadsfördes där radband, vilka har sina rötter inom yogan som ett hjälpmedel att hålla räkning på
mantran man upprepar. Förlaget Verbum erbjöd sin framgångsprodukt radbandet Frälsarkransen för 100 kronor. Med
hjälp av detta radband leds användaren in i katolsk mysticism med alla dess irrläror. Detta har ingenting med
Bibelns Jesus att göra.
---Prästskrudar, guldkors och annat kyrkligt prål fanns med vid manifestationen i Kungsträdgården. Alla som önskade
förbön inbjöds till den nära belägna katolska kyrkan. På framträdande plats fanns även budskapet om Maria som
kyrkans moder, vilken leder oss till enheten i Kristi kropp. Livets Ords pastor Ulf Ekman knäböjde sida vid sida med
katolska kyrkans biskop Anders Arborelius, och ledde manifestationens deltagare i bön. Den Jesus som här
presenterades är dock vad Bibeln kallar för en annan Jesus.
Värt att läsa hela artikeln!
.....................................................................................................
Så kommer än en gång en uppmaning:
Se upp för Bill Johnsons besök i augusti... New Wine och Bill Johnson >> 31/3
Se även bifogad PDF med utdrag från ”Ohlins funderingar (EO) 15/4 -11”: Bill Johnsons bibelskola http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS%2015-04-11.html

Läs även vad Berndt Isaksson skriver om Bill Johnson: http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_141.html
Här kommer några utdrag:
Uppdaterat den 4 juli - Vad har Bill Johnson i Malmö att göra?
Det är onekligen mycket märkligt att en rad kyrkor i Malmö står bakom kallelsen av Bill Johnson som
>>konferenstalare. Bill Johnson är ju en parhäst till ockultisten Todd Bentley, och var med vid den ökända
”ordinationen” av Bentley i Lakeland 2008, se >>HÄR
Detta kan väl inte vara okänt för de ansvariga i kyrkorna i Malmö?
P.S. Så här kan det för övrigt se ut i slutet av de elds-och bönetunnlar som Bill Johnson och hans kollegor inbjuder till:
se >>HÄR
Berndt
KJ: Ta inte del i några elds- och bönetunnlar!
Varna ALLA ni kan för Bill Johnsons ”profetiska budskap” om detta ”Apostolic Resource Center” (Apostoliska
Resurscentrum)... Det är mycket troligt att han kommer att ta upp om detta när han är i Sverige...
Läs nedan utdrag från Berndt Isakssons hemsida:
http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_141.html - Uppdaterat den 12 juli - Bill Johnson och James Goll
Jag är tacksam till Jasmine och det hon med stor nit i sin flik på denna hemsida avslöjar, och jag hoppas att många tar
del av vad hon faktiskt drar fram i ljuset.
Exempelvis det hon skriver om i sitt inlägg 2011-07-10 22:46:06 - Jasmine - om Bethel Church och Bill´s "House of the
Generals"! ...

Det hon påvisar med sina länkar och kommentarer är verkligen värt att notera och mer än så.
Bill Jonson berättar om ett gigantiskt bygge som han menar att han och församlingen fått ett tydligt profetiskt budskap
om att sätta igång. Det ska bli ett Apostolic Resource Center (Apostoliskt Resurscentrum) där en ny generation ska
tränas och utbildas. Centret är också en slags hyllning till väckelsepionjärer men också till nutida apostoliska ledare.
Genom att hylla dem med detta mångmiljonabygge (46,6 miljoner kronor) så har Gud, enligt Bill Johnson, lovat att
de ska få del av deras andliga smörjelse. Bill Jonson reser över hela världen och ett syfte är säkerligen att nu värva
lärjungar till detta Resurscenter.
I ett av klippen som Jasmine länkar till >>HÄR så berättar Bill Johnson om hur det gick till när han fick detta profetiska
tilltal om att starta detta bygge. Han säger att han i vanliga fall inte brukar publicera personliga profetiska tilltal han
får, men att han nu ska göra ett undantag och tar fram en mobiltelefon, eller liknande, och spelar upp ett intalat
budskap och han säger till publiken att detta gäller inte bara mig utan också er och er framtida kallelse. Så spelas då
budskapet upp och det är James Goll som talat in det hemma hos Bill Johnson. James Goll berättar om en uppenbarelse
han fått där han vandrar omkring i en stor byggnad (resurscentrum) som också innehåller det största bibliotek han
någonsin har sett, allt med böcker skrivna av dessa nutida och tidigare apostoliska ledare. I uppenbarelsen säger Gud
till James Goll att det är hans vilja att ge Bill Jonson förvaltarskapet över detta gigantiska bibliotek och resurscenter
som ska byggas. I uppenbarelsen hörde också James Goll namnet Roberts nämnas, och namnet Roberts skulle ha en
dubbel mening, men poängen var att han skulle få ett bibliotek och arv från någon med namnet Roberts.
Efter det inspelade ljudklipper berättar sedan Bill Jonson att han redan har köpt Roberts Liardons enorma boksamling,
och på sätt skulle det då vara någon slags bekräftelse på James Golls profetia om namnet Roberts. Men James Goll sa
ju också att det fanns en dubble mening med namnet Roberts, och där får man anta att han syftar på Oral Roberts.
Jag håller med Jasmine när hon skriver att James Golls uppenbarelse inte ska anses seriös, att den inte förtjänar att tas
på allvar. För vem är då denne James Goll som Bill Johnson verkar ha ett oändligt stort förtroende för som
förmedlare av profetiska budskap om mångmiljonabyggen för att bygga världens största bibliotek och resurscenter
och allt som en hyllning till tidigare stora ledare och nutida apostlar. Ja, en person som ger ett sånt profetiskt
budskap måste ju vara väldigt trovärdig om man ska våga ta till sig det profetiska budskapet som ett tilltal från Gud.
I tanke på detta blir det helt relevant att lyssna till den länk Jasmine också la ut där denne James Goll talar vid kistan på
predikanten Jill Austins begravning.
Lyssna till James Goll begravningstal, och gör sedan din egen bedömning om denne James Golls trovärdighet. Lyssna
>>HÄR
Och betänk att på denne mans profetia bygger Bill Jonsons nu sitt gigantiska Apostoliska Resurscenter…
Berndt
Slut utdrag från Isaksson!
............
Ja, vem är James Goll?
Wikipedia avslöjar en hel del! http://en.wikipedia.org/wiki/James_Goll - James Goll
James W. Goll formerly known as Jim Goll, is the Director of Prayer Storm, Coordinator of Encounters Alliance,
and author. He is the co-founder of Encounters Network. He is involved as an instructor at the Wagner
Leadership Institute (KJ: trasig länk – här kommer man till Wagner Leadership Institute: http://wagnerleadership.org/)
and is a member of the Harvest International Ministries apostolic team.
Goll is the author of num(2003), The Beginner's Guide to Hearing God (2004), The Seer: The Prophetic
Power of Visions, Dreams, and Open Heavens (2004), Dream Language: The Prophetic Power of
Dreams, Revelations, and the Spirit of Wisdom (2006), and Angelic Encounters (2007). He produced
numerous "Study Guides" and hundreds of teaching tapes and CDs. Goll is also a contributing writer to
erous books including The Lost Art of Intercession (1997), Kneeling on the Promises (1999), Father
Forgive Us! (1999), and Wasted on Jesus (2000). Most recently he authored several books on
intercession and the prophetic: Intercession: The Power and Passion to Shape History Kairos Magazine
and several other periodicals.

In July 2006, Goll was featured with personal friend and Ministry Affiliate, Sandy Powell, in a cover
story by P.J. Tobias entitled "Prophets Rising" of the popular publication Nashville Scene.
Goll earned his Doctorate in Practical Ministry from the Wagner Leadership Institute in Colorado
Springs, CO. It was awarded by the Chancellor C. Peter Wagner at a special ceremony in May 2006.
James and his now deceased wife and co-founder of Encounters Network, Michal Ann, were married for
over 32 years. James has four children from this marriage: Justin, GraceAnn, Tyler, and Rachel. James
lives in Franklin, Tennessee.
P.g.a. tidbrist så översätts endast den gulmarkerade i texten ovan:
James W. Goll tidigare känd som Jim Goll, är Direktör för Prayer Storm (Bönestorm) (KJ: http://prayerstorm.com/),
Koordinator för Encounters Alliance (Alliansen för Möten/Sammanstötningar)(KJ: http://www.encountersnetwork.com/j_goll_bio.html ,
och författare. Han är medgrundare av Encounters Network (Nätverket för Möten/Sammanstötningar).
Han är engagerad som instruktör på Wagner Leadership Institute och är medlem av Harvest International
Ministries apostolic team. (ungefär: Skörd Internationella Ministerierna Apostoliska Team)
(KJ: Som ni ser är Ché Ahn även i spetsen för Harvest International...: http://www.harvestim.org/index.php?a=home
http://www.harvestim.org/index.php?a=about&s=leadership&ss=apostolic-team – Apostolic Team - Apostoliskt Team )
Goll förvärvade sin doktorsgrad i Praktisk Ministerium från Wagner Leadership Institute (Wagners
Ledarskapsinstitut) i Colorado Springs, CO Det delades ut av Kansler C. Peter Wagner vid en särskild ceremoni i
maj 2006.
James Goll är precis under C. Peter Wagner; ”Super Aposteln” - den ”högste” av alla självutnämnda ”Apostlar”!
För mer info om Wagner och hans ”Apostlar” läs:
En ny världsordning - En ny världsreligion >> som Pdf >> 25/11
Nyhetsbrevet: Apostoliska nätverket mm >> 26/8

http://wagnerleadership.org/staff.htm - WLI Faculty - WLI (=Wagner Leadership Institute) Fakultet
PP200 Taking it to the Streets Seminar

James Goll, a veteran to the prophetic movement and Director of Prayer Storm
James Goll, en veteran till profetrörelsen och Direktör för Prayer Storm (Bönestorm)
PP804 History of the Prophets and the Prophetic (core course)
PP829 Prophecy, Intercession and Kingdom Authority Seminar
James Goll
Core Faculty

Core Faculty = Kärnfakulteten

Passa på och kolla vilka mer som finns här – som alltså jobbar direkt under C. Peter Wagner! Kan vara bra att veta om!
Bill Johnson finns med på listan! Fast han tillhör inte ”kärnfakulteten”...
DÅ KAN VI ”FÖRSTÅ” VARFÖR BILL JOHNSON SKULLE TA JAMES GOLLS PROFETISKA BUDSKAP PÅ SÅDANT ALLVAR!

Här kommer lite info om Wagner Leadership Institute:
http://wagnerleadership.org/Peter.htm - About C. Peter Wagner - Om C. Peter Wagner
Dr. C. Peter Wagner is the President of the Global Harvest Ministries and Chancellor Emeritus of the
Wagner Leadership Institute. Established in 1998, the Institute equips men and women for leadership
positions in churches and translocal ministries. It is designed especially, but not exclusively, to meet the
needs of leaders who have become a part of the New Apostolic reformation. Missions have been a
watermark of Peter’s career.
Dr. C. Peter Wagner är Ordförande för Global Harvest Ministries och Kansler Emeritus i Wagners Leadership

Institute. Grundad 1998, utrustar institutet män och kvinnor för ledarskapspositioner i kyrkor och translokala
ministerier. Den är utformad speciellt, men inte uteslutande, för att möta behoven hos ledare som har blivit en
del av den Nya Apostoliska Reformationen. Missioner/Uppdrag har en vattenstämpel i Peters karriär.
New Apostolic Reformation = NAR:
http://www.globalharvest.org/apostolic.htm - Introduction to the New Apostolic Reformation
Apostle, a delegate, messenger, one sent forth with orders. 2 Corinthians 8:23, 1 Thes. 2:6)
The New Apostolic Reformation is an extraordinary work of God at the close of the twentieth century, which is, to a significant
extent, changing the shape of Protestant Christianity around the world. For almost 500 years Christian churches have largely
functioned within traditional denominational structures of one kind or another. Particularly in the 1990s, but with roots going
back for almost a century, new forms and operational procedures began to emerge in areas such as local church government,
interchurch relationships, financing, evangelism, missions, prayer, leadership selection and training, the role of supernatural
power, worship and other important aspects of church life. Some of these changes are being seen within denominations
themselves, but for the most part they are taking the form of loosely structured apostolic networks. In virtually every region of
the world, these new apostolic churches constitute the fastest growing segment of Christianity.
Introduktion till den Nya Apostoliska Reformationen
Apostel, en delegat, budbärare, en som sänts ut med order. 2 Korintierbrevet 8:23, 1 Tess. 2:6)
Den Nya Apostoliska Reformationen är ett extraordinärt Gudsverk i slutet av nittonhundratalet, vilket är, till en betydande
utsträckning, ändrande formen av Protestantisk Kristendom runt om i världen. I nästan 500 år har Kristna kyrkor har i stort
fungerat inom traditionella konfessionella strukturer av ett eller annat slag. Särskilt under 1990-talet, men med rötter som går
tillbaka nästan ett sekel, började nya former och operativa förfaranden/procedurer att Uppstå/växa fram inom områden såsom
lokala kyrkoförvaltningar, interchurch (samkyrkliga) relationer (synonym till interchurch = interdenominational), finansiering,
evangelisation, mission, bön, ledarskapsurval och utbildning, rollen av den övernaturliga kraften, tillbedjan/gudstjänst och
andra viktiga aspekter av kyrkoliv. Några av dessa förändringar ses inom samfunden själva, men för det mesta så tar de formen
av löst strukturerade apostoliska nätverk. I praktiskt taget varje region i världen, utgör dessa nya apostoliska kyrkor det
snabbast växande segmentet i kristendomen.

Apostolic Links -International Coalition of Apostles (ICA)

Jag har skrivit om ICA & NAR i länkarna som jag nämnde ovan...
Här kommer artiklar – tyvärr på engelska – som förklarar om NAR!
http://www.deceptioninthechurch.com/thirdwaveteachings.html
http://www.deceptioninthechurch.com/newapostolic.html
http://www.letusreason.org/Latrain21.htm
http://wagnerleadership.org/Che.htm - About Che Ahn - Om Che Ahn
On June 5, 2010, Che Ahn assumed the role as International Chancellor when Founding Chancellor
Peter Wagner officially turned over Wagner Leadership Institute (WLI) to the care of his former
student and spiritual son.
Den 5 juni 2010, antog Che Ahn rollen som internationell förbundskansler när grundande
förbundskansler Peter Wagner officiellt överlämnade Wagner Leadership Institute (WLI) att vården
av hans tidigare elev och andliga son.
http://wagnerleadership.com/about.htm - About Wagner Leadership Institute - Om Wagner Ledarskaps Institut
Vision - Wagner Leadership Institute is an international network of apostolic training centers established to equip the
saints for kingdom ministry (Ephesians 4:11-12).
Vision - Wagner Leadership Institute är ett internationellt nätverk av apostoliska utbildningscentra som upprättats för
att utrusta de heliga för kungarikets ministry/tjänst (Ef 4:11-12).
Kära nån…här finns massor av konferenser som de har under 2011: http://www.wagnerleadership.com/live/cart.htm
Det är inga billiga konferenser/kurser... $125.00 - $500.00
Bl.a.:

http://wagnerleadership.org/live/course_desc_template_live_EL700.htm - EL700 Current Topics for Kingdom Advance
Instructor: Dr. C. Peter Wagner
Course Description: In this new course, Dr. Wagner will cover six topics for the first time in WLI. Students will explore a broad variety
of subjects that include: The Kingdom of God, Heavenly Footprints along the Pathway to Reformation, The Second Apostolic Age,
7 Mountains - 7 Cultures, God Has an Open Mind, and Dominion Eschatology. Taught in Dr. Wagner's interactive style, this elective
WLI course is an excellent opportunity for all students and Kingdom ministers to draw on his vast experience and insight.
Training Units: 4 (3 day) Date: October 21-22, 2010 7-10 pm - Date: October 23, 2010 9am-5pm
Course Cost: $200.00 Student, $225.00 Audit
EL700 Aktuella Ämnen för Kingdom Advance (Kungariket Avancerat)
Instruktör: Dr C. Peter Wagner
Kursbeskrivning: I denna nya kurs, kommer Dr Wagner omfatta sex ämnen för första gången i WLI. Eleverna kommer att undersöka ett brett
urval av ämnen som inkluderar: Guds kungarike, Himmelska Fotspår längs Vägen till Reformation, Den Andra Apostoliska Tidsåldern,
7 Berg - 7 kulturer, Gud har ett Öppet Sinne, och Herradömes Eskatologi. Undervisade i Dr Wagners interaktiva stil, är denna valbara WLI
kursen ett utmärkt tillfälle för alla studenter och Kungarikes pastorer att dra nytta av hans stora erfarenhet och insikt.
Utbildnings Enheter: 4 (3 dag) Datum: October 21-22, 2010 70-10 pm - Datum: 23 Oktober, 2010 från 09:00 till 17:00
Kurs Kostnad: $ 200.00 Student, $225,00 Ljud

http://wagnerleadership.org/live/course_desc_template_live_pp700.htm - PP700 Exploring the Nature and Gift of Dreams
Instructor: Dr. James Goll
Course Description: Exploring the Nature and Gift of Dreams equips you for a greater understanding of the language of dreams,
and grounds you in the Word of God concerning dreams and how to interpret them. This key to unlocking your gift of dreams
explores: Cultivating a culture for television, Dream drainers, Dream busters, Why God seems silent and How to cultivate the
realm of prophetic in your life. Go exploring today for the dream language that is uniquely yours -- a gift from your heavenly Father.
Training Units: 4 (3 day) Date: Sept. 16-17 7-10 pm - Date: Sept. 18 9 am-5 pm
Course Cost: $200.00 Student, $225.00 Audit
PP700 Utforska Naturen och Gåvan av Drömmar
Instruktör: Dr James Goll
Kursbeskrivning: Utforska Naturen och Gåvan av Drömmar utrustar dig för en större förståelse för språket i drömmar, och grundar dig i Guds Ord
angående drömmar och hur man ska tolka dem. Denna nyckel för att låsa upp din gåva av drömmar utforskar: Kultivera en kultur för television,
Dröm dränerare, Dröm Busters (Fångare), Varför Gud verkar tyst och Hur man kultiverar den profetiska sfären i ditt liv. Gå på upptäcktsfärd idag
för drömspråket som är unik för dig - - en gåva från din himmelske Fader.
Utbildning Enheter: 4 (3 dag) Datum: 16-17 september 70-10 pm - Datum: 18 september 09:00 till 17:00
Kurs Kostnad: $ 200.00 Student, $225,00 Ljud

I en av konferenserna/kurserna som fanns i ovanstående länk så nämns det om “ seven mountains” (”sju berg”)…
The Seven Mountain Mandate - Johnny Enlow
Det nämns även ovan under C. Peter Wagner...
Jag tyckte att det verkade bekant...hade precis läst en artikel om Katolske Mystikern Thomas Merton ur
The Georgia Bulletin - The Newspaper of the Catholic archdiocese of Atlanta, June 23, 2011 - Vol. 49, No. 13
”Merton’s Classic Stills Speaks To Disengaged Youth”
Georgia Bulletin - Det Katolska Ärkestiftets Tidning i Atlanta, den 23 juni, 2011 - Vol. 49, nr 13

”Mertons Klassiker Talar Fortfarande Till Frigjorda/Frikopplade Ungdomar”
Där upphöjde de hans bok : ”The Seven Mountain Storey – An Autobiography of Faith”
Jag tyckte att det verkade intressant det där om “seven mountains” = “sju berg”
Sökte lite för att se vad det kan innebära:
http://www.reclaim7mountains.com/ - Reclaim 7 Mountains of Culture - Återvinna 7 Berg av Kultur
http://www.youtube.com/watch?v=wQtB-AF41p8&feature=player_embedded - There are 7 Mountains of Influence in Culture Det finns 7 Berg som påverkar Kulturen
http://www.the7mountains.com/ - 7 Mountains - Fulfilling Your God Given Assignment
The 7 mountains are 7 sectors in society that mold the way we think, that is our culture is shaped by these spheres or
mountains. Society is changed/transformed through all 7 mountains.
Business, Government, Family, Church, Education, Media and Entertainment/Arts.
7 Berg - Uppfyll Ditt Gudgivna Uppdrag

De 7 bergen är 7 sektorer i samhället som formar vårt sätt att tänka, det är vår kultur som formas av dessa områden
eller berg. Samhället förändras/transformeras genom alla 7 bergen.
Företag, Myndigheter, Familj, Kyrka, Utbildning, Media och Underhållning/Konst.
Där finns också en video till höger med titeln: “Reclaim 7 Mountains of Culture” (”Återvinn 7 Berg av Kultur”)
De gör också reklam för Bill Johnsons bok: http://www.the7mountains.com/tag/god/ - Strengthen Yourself In The
Lord – Bill Johnson - Posted by admin on April 27, 2010
Stärk dig själv i Herren - Bill Johnson - Inlagd av admin den 27 April, 2010
http://kingthunder.wordpress.com/2007/09/05/7-mountains/ - 7 Mountains 7 Berg
Here are the Seven Mountains or Mind Molders:
Här är de Sju Bergen eller Sinnes Formare:
1. Spirituality and Church
2. Family
3. Education
4. Government and Law
5. Media and Communication
6. Arts and Entertainment
7. Business and Finance

1. Andlighet och Kyrka
2. Familj
3. Utbildning
4. Regering och Lag
5. Media och Kommunikation
6. Konst och Underhållning
7. Företag och Finans

http://7mountainstrategy.com/blog/7_mountain_strategy/ - The 7 Mountain Strategy
In this inspiring message, Rich Carey provides an overview of the 7 Mountains and summarizes the strongholds which
hold each mountain, a brief strategy for bringing the Kingdom to each mountain, and offers insight as to what each
mountain will look like once the Kingdom has been established on that mountain.
7 Bergs Strategin
I detta inspirerande budskap, ger Rich Carey en översikt över de 7 Bergen och sammanfattar de fästen som håller varje
berg, en kort strategi för att föra Kungariket till varje berg, och ger en inblick om hur varje berg kommer att se ut när
Kungariket har etablerats på det berget.
http://retakeyourcity.com/mountains.html - Retake Your City
Återta Din Stad
What are the 7 Mountains?
Vilka är de 7 Bergen?
In 1975 Bill Bright, founder of Campus Crusade, and Loren Cunningham, founder of Youth With a Mission, had lunch
together. God simultaneously gave each of them a message to give to the other: “The culture is shaped by seven mindmolders or mountains in society. If we can influence each of these areas for Christ, we will win the culture of our
nation.”
År 1975 åt Bill Bright, grundaren av Campus Crusade, och Loren Cunningham, grundare av Ungdom Med Uppgift (KJ:
UMU), lunch tillsammans. Gud gav samtidigt var och en av dem ett budskap att ge till den andra: "Kulturen är formad
av sju sinnes-formare eller berg i samhället. Om vi kan påverka varje av dessa områden för Kristus, så kommer vi att
vinna kulturen i vår nation."
These 7 mountains are:
Dessa 7 berg är:
1. Media Mountain
1. Media Berg
2. Government Mountain
2. Regerings Berg
3. Education Mountain
3. Utbildnings Berg
4. Business Mountain
4. Affärs Berg
5. Church Mountain
5. Kyrk Berg
6. Arts and Entertainment Mountain
6. Konst och Underhållnings Berg
7.Family Mountain
7.Familje Berg
Det finns många fler artiklar om “7 Mountains” (7 Berg):
http://www.reclaim7mountains.com/pages.asp?pageid=64123 - Reclaiming The 7 Mountains of Culture
http://7mountainscoaching.com/ - 7 MountainsCoaching.com - Reclaiming The 7 Mountains That Shape Culture

http://www.thekingdomkeys.com/7-mountains/ - The Kingdom Keyes - 7 Mountains - Reclaim the 7 Mountains of Culture

Här finns också en video som berättar om hur “7 Mountains” kom till…
http://www.thefathersblessing.net/7-mountains/ - The Father’s Blessing

Det finns även på FaceBook: http://www.facebook.com/pages/7-Mountain-Strategy/76249567134 - 7 M Stragegy – 7 Mountain Strategy
Nedan är bra artiklar som varnar för denna lära om “7 Mountains” (7 Berg):
http://herescope.blogspot.com/2010/06/seven-mountains.html - Thursday, June 24, 2010 - Seven Mountains
http://pjmiller.wordpress.com/2009/02/20/usaa-7-mountains-dutch-sheets/ - USAA, 7 Mountains, Dutch Sheets
February 20, 2009 by pjmiller
Dutch Sheets sent out 3 newsletters today from the USAA, (U.S. Apostolic Alliance) and I want to share a few portions of them with you, along
with a couple links concerning the ‘Reclaiming The 7 Mountains’ teachings.
--Some of the proponents of the false teachings known as ‘Reclaiming the 7 Mountains’, recently held a conference, February 6- 8th, 2009 –
Atlanta: Change Agents Gather in Atlanta, GA USA to Consider Culture Changing Strategies.
--You’ll see from this ad which appeared at the Elijah List, they were targeting the youth:
--The core teachings of “Reclaiming 7 Mountains” is known as “The Dominion Process”:

Dutch Sheets skickade ut 3 nyhetsbrev idag från USAA, (U.S. Apostoliska Alliansen) och jag vill dela några delar av
dem med er, tillsammans med ett par länkar angående lärorna om att ’’Återta De 7 Bergen’.
--Några av förespråkarna för de falska lärorna som kallas "Återta de 7 Bergen", höll nyligen en konferens den 6-8
februari, 2009 - Atlanta: Förändrings Agenter/Representanter Samlas i Atlanta, GA USA för att Överlägga Kultur
Förändrings Strategier.
--Du kommer att se från denna annons denna annons som publicerades på Elijah List, att de riktade sig till ungdomar:
--Kärnlärorna i att "Återta 7 Berg" är känd som "The Dominion Process" (”Herradömes Processen”):
- The Seven Apostolic
Spheres, Seven Mountains, Seven Gates of Society - De Sju Apostoliska Områdena, Sju Berg, Sju Samhälls Portar
Ja, detta är bara ett fåtal av de 188,000,000 länkar som fanns den 17 juli, 2011 när jag sökte ”7 mountains” på Bings
sökmotor...
http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2009/04/04/the-seven-apostolic-spheres-seven-mountains-seven-gates-of-society/

Man kan då undra om dessa herrar som så starkt promotar denna lära har läst Thomas Mertons bok ...???
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Seven_Storey_Mountain - The Seven Storey Mountain
http://www.learnoutloud.com/Catalog/Religion-and-Spirituality/Religious-Figures/The-Seven-Storey-Mountain/20770 - The Seven Storey Mountain on Audio Download
http://www.slideshare.net/nathansmith/7-storey-mountain - Slideshow - overview and synposis
Ja, jag vet faktiskt inte eftersom jag inte läst Mertons bok...för att se om han kom med denna läran...han som var i
kloster i 27 år...
I vilket fall så var det intressant att lära sig om denna ”7 Bergs”-läran... Det var nytt för mig i alla fall!
.....................................................................................................
http://korsmarkt.se/ - Korsmärkt 2011 - 28-31 Juli, torsdag - söndag vecka 30
"Korsmärkt är en konferens belägen på Donsö i Göteborgs södra skärgård. En uppbyggelsekonferens där du får inspireras och "märkas" av Guds
förvandlande ord och hans andes beröring. Här blandas bibelstudier, festivalmöten, konserter, gemenskap och salta bad mitt i den lugna
skärgårdsidyllen. Korsmärkt riktar sig till dig som är 20 år och äldre, och vill gå styrkt in i hösten alla utmaningar."

http://korsmarkt.se/links/talare.html - Talare
Mikael Hallenius

Judy Peterson

Jag befarar att Mikael Hallenius kommer att predika om sex och
relationer även här... Speciellt när de skriver att de riktar sig till 20
år och äldre... Är detta något som nu ska spridas ut över Sverige?
http://www.npumin.com/ - University Ministries is about
transforming students to impact the world for God.
University Ministries Handlar om att förvandla studenter för att
påverka världen för Gud.
http://www.npumin.com/judypeterson - Judy Peterson - Campus Pastor
Favorite Books: The Tipping Point by Malcolm Gladwell is a great
read concerning how trends and movements begin; Tathea by
Anne Perry and the sequel, Come Armageddon are a cross between
science fiction and Christian myth and a good guilty read that
actually pushes one to think. Life of the Beloved by Henri Nouwen
and Abba’s Child are always good reminders to the perfection
driven side of my life. And I love biographies/autobiographies and
recommend reading as many as you can find. Here are a few good
ones; Ernest Shackleton, Corrie Ten Boom, Jimmy Carter, Oswald
Chambers, Barak Obama, Nelson Mandela.
Skolpastor - Favoritböcker: The Tipping Point av Malcolm Gladwell
(hittar inget om att han skulle vara frälst? http://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Gladwell ,
http://www.gladwell.com/bio.html) är en fantastisk läsning om hur trender och
rörelser börjar, Tathea av Anne Perry (http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Perry Anne Perry - born Juliet Marion Hulme in Blackheath, London on 28 October 1938)
is an English author of historical detective fiction. Perry was convicted of the
murder of her friend's mother in 1954.) och uppföljaren, Come

Armageddon är en korsning mellan science fiction och kristen myt
och en bra skuldläsning som faktiskt driver en att tänka .
Life of the Beloved (Livet i den Älskade) av Henri Nouwen (romerskkatolska mystikern och prästen - http://www.understandthetimes.org/commentary/swed2.shtml )

och Abbas barn är alltid bra påminnelser till perfektion drivna sidan
av mitt liv. Och jag älskar biografier/självbiografier och
rekommenderar att du läser så många du kan hitta. Här är några
bra sådana, Ernest Shackleton, Corrie Ten Boom, Jimmy Carter,
Oswald Chambers, Barak Obama, Nelson Mandela.
Nej, det får räcka! Visst kan man läsa okristna böcker...
Men bara att hon rekommenderar Henri Nouwen ger STORA VARNINGSSIGNALER!
Rick Warren har öppnat dörren för hans böcker in i kristenheten...och det ger mig oro att hennes undervisning i
Sverige kommer att vara präglad av ”Romers-katolsk mysticism”...
De annonserar om denna konferens i tidningen INBLICK, så jag antar att de antingen har betalat för detta eller så är de
”sponsorer” eller har annat samarbete med tidningen eller Kanal 10... Vem vet?!
Edsväraveckan nämns i INBLICK också... vilket jag varnade för i ”Del 3”: Sommarkonferenser 2011 Del 3 >> 30/6
.....................................................................................................

http://www.frizon.nu/nyheter/2011/arets-festivalhafte-ar-har/ - Frizon 11 - 10-14 augusti
En festival inför Gud - FRED på Blodigt Allvar

http://www.frizon.nu/om-frizon/vad-ar-frizon/ - Vad är Frizon?
Frizon är en festival där kulturella uttryck och kristen tro utmanar och formar varandra. Med ett brett program är
Frizon en mötesplats som uppmuntrar till delaktighet och mångfald. I skärningspunkten mellan ord, musik och konst
vill Frizon vara en festival inför Gud.
Till höger på sidorna har de ”annonser”... Jag kommenterar inte om dessa – har skrivit tillräckligt mycket redan!
Men jag vill bara nämna: bara för att de finns på Frizons hemsida betyder inte att de automatiskt är Bibliskt sunda...
http://www.frizon.nu/nyheter/2011/tre-fina-djs-bokade/ - Tre fina DJ’s bokade
Ongman, Rimoon Ladoo och DJ von Bismark gör livet dansant på årets festival.
Frizon har alltid haft en gedigen skara DJ’s som spelat på festivalen. Vi har fått dansa när etablerade artister snurrat
skivor, men också fått se nya stjärnor födas. I år välkomnar vi två akter som inte varit hos oss förut; Rimon Ladoo och
den återuppståndne Ongman. Vi är också glada att vår stjärna DJ von Bismark besöker festivalen i år igen!
INGA KOMMENTARER!
Jo, bara en sak...om kristna rockband...
Här kommer en engelsk artikel som varnar för detta med band som marknadsför sig under ett kristet namn...
Med andra ord: bara för att de har ett kristet namn på bandet, betyder det inte att de är kristna!
Värt att ta del av! Engelska tyvärr!
http://realtruthmatters.com/blog/index.php - 06/21/11
http://realtruthmatters.com/blog/index.php?title=christian-goth&more=1&c=1&tb=1&pb=1
Summer is upon us! And, in the Christian music world, that means one thing: summer music festivals. I actually don’t
like using the name Christian to describe much of what occurs at these festivals, but festival organizers and bands
market themselves under the name Christian, so it leaves little else to describe them. Maybe pseudo-Christian would be
a better term.
Sommaren är här! Och i den Kristna musikvärlden, innebär det en sak: sommar musikfestivaler. Jag gillar faktiskt inte
att använda namnet Kristna för att beskriva mycket av det som sker vid dessa festivaler, men festival arrangörer och
banden marknadsför sig under namnet Kristen, så den lämnar mycket annat att beskriva dem. Kanske pseudo-Kristen
skulle vara en bättre benämning.
--The very cultures of goth, punk, hardcore, and emo are built upon a celebration of darkness. If a person is part of these
cultures then they are in direct opposition to the very nature of God.
Själva gothkulturen, punk, hardcore och emo är byggda på ett firande av mörker. Om en person är en del av dessa
kulturer då de är i direkt opposition till själva Guds natur.
--These groups, who already love what is associated with death, latch on to the theme of death in the Bible and
therefore justify their lifestyles. Yet even if we are identified with the death of Christ in that we have died to sin, we
walk in newness of life. We no longer glory in death. It is not fitting for a saint of God.
Dessa grupper, som redan älskar det som är förknippat med döden, hakar på temat döden i Bibeln och därför
rättfärdigar sin livsstil. Men även om vi är identifierade med döden av Kristus i det att vi har dött bort från synden, så
vandrar vi i ett nytt liv. Vi ärar inte längre döden. Det är inte passande för ett Guds helgon.
Parents, do you know what your children are getting into, even at a pseudo-Christian festival? Please, do not be
deceived. Just because someone names Christ and says some things that are in line with Christianity they are not
necessarily Christian. I cannot say with certitude that those trying to merge goth and other lifestyles together with
Christianity are not children of God. But I can say celebrating death in the way they do is not of Christ.
Föräldrar, vet ni vad era barn ger sig in i, även på en pseudo-Kristen festival? Snälla, bli inte lurade. Bara för att någon
nämner Kristus och säger några saker som är i linje med Kristendomen så är de inte nödvändigtvis Kristna. Jag kan inte
säga med visshet att de som försöker slå samman goth och andra livsstilar tillsammans med Kristendomen är inte Guds
barn. Men jag kan säga att fira döden på det sätt som de gör är inte av Kristus.
.....................................................................................................

Så kan man åka på SPA HELG i höst...
Mariadagar
ANDE – SJÄL – KROPP
Unna dig några dagar i lugn miljö
ALFTA REHAB ALFTA QUREN
30 sept – 2 okt 2011-07-2011
Arr: Mariavisionen, Sisters International, Junia
Ja denna annons kunde man läsa i tidningen Trosgnistan Nr 3 2011 juni/juli och på hemsidan www.betelrunemo.se kan
man också läsa mer om Mariadagar... eller se bifogad PDF
Jag upplever att detta verkar väldigt likt Arkens ”Helandedagar”... (återkommer om detta nedan)
http://www.betelrunemo.se/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=13

Curt Johansson
Pastor

David Duveskog
Andre pastor

– Ledarskap

Nils Gustafsson
Assisterande pastor

På deras hemsida finns det också en länk uppe i menyn som leder till Trosgnistans hemsida...
Likaså har Trosgnistan en länk i menyn till Betel: http://www.trosgnistan.se/
Varför jag vill varna för dessa Mariadagar är för att Sisters International och Junia är arrangörer...
Har skrivit om dem i tidigare brev:


Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser, och en massa länkar >> 16/11

Samt för att även Betel i Runemo är inblandade...
Detta är samma folk i Betel som har Trosgnistan och Smålandskonferensen, vilket jag också har skrivit om:



Apostoliska nätverket mm >> 26/8
Information om NNVK som är ett nytt nätverk i Sverige >> 28/9

Curt Johansson och David Duveskog nämner jag också om i ovanstående länkar.
De är ju med som ledare i NNVK – precis som Mikael Alfvén:
Ledningsgruppen för nätverket består av ett tjugotal personer från olika kristna sammanhang:
Mikael Alfvén, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Sven Bengtsson, Gunnar Bergling, Linda Bergling,
Owe Carlsson, Börje Claesson, David Duveskog, Göran Duveskog, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson, Roger Larsson,
Sven Nilsson, Birger Skoglund, Carolina Torebring, Lennart Torebring, Jan Zetterlund och Lennart Åsberg.

Som ni ser är även Gunnar och Linda Bergling med i ledningsgruppen...
(Intressant att även Börje Claesson – Kanal 10, Inblick, JesusFestivalen – är med här...)
Kanske inte så undra på då att man nu också ordnar ”Arkenliknande Helandedagar” – när man nu kommit så nära
varandra...och samarbetar...
Vi sitter i en stor ring, max 10 personer. Efter lite avslappning så betjänar förebedjarna dig med bön under stilla musik.
Du får lägga av dig vardagsbekymren och bara ta emot av Guds kärlek.
Lördagen börjar sitt program kl 9.30 med korta undervisnings pass varvat med förbön. Bensträckare med fika.
Vi har enskilda samtal med förbön
För den som har varit på Arkens Helandedagar så känns detta mycket bekant! Jag har själv varit där...INNAN 2008!

http://www.arken.org/helandecenter/helandedagar.aspx - Helandedagar
Det var under 2006 som jag deltog... Jag visste inte bättre och det var mycket som var BRA, men också mycket som
man nu i backspegeln kan se INTE var Bibliskt... Jag har bett Herren om förlåtelse och rening i Lammets Blod för detta!
Det som var till hjälp, har jag behållit och tackat Gud för – det som var Obibliskt har jag tagit avstånd för!
Och jag åker ALDRIG tillbaka!
Det var TACK VARE Lennart Jareteg, Bibelfokus.se i DVDn http://bibelfokus.se/avfallet - Det stora Avfallet - som
gjorde mig medveten om att Arken förmedlade Trosrörelsens villoläror .....
och att deras Helandedagar inte var helt Bibliska...
Det hela kostar ”bara”
Helpension med 2 övernattningar (exkl. behandlingar) 1 950:Helpension exkl övernattningar (exkl. behandlingar) 950:Kanske inte så farligt med tanke på att det ingår mat i hela 2 dagar...
NEJ det farliga är nog VAD man OCKSÅ får med i bagaget när man åker hem...
KOM IHÅG:
DE (LEDARNA FÖR SMÅLANDSKONFERENSEN) TOG ALDRIG OFFENTLIGT AVSTÅND FRÅN LAKELANDVÄCKELSEN...
2008 hade de rocksångaren Ulf Christiansson på Smålandskonferensen som förmedlade BAM,BAM,BAM och
FIRE,FIRE,FIRE och som skulle resa tillbaka till Lakeland dagen efter...
Denna länk och text finns i ovanstående brev/länk om Apostoliskt Nätverk från 26/8 2010.
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Kopiaav%20forraaretsbrev.pdf
JA, HUR ÄR DET MED SJÄLSTILLSTÅNDET HOS VÅRA ”SVENSKA APOSTLAR”???
DE SOM ”DISKVALIFICERADE” SKEENDET I LAKELAND HADE UPPENBART ETT HÄLSOSAMT SJÄLSTILLSTÅND!
Enl. presentation för Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom, http://www.missionsos.org/sv/natverk/ (se bifogad kopia från
hösten 2008 - idag finns endast Johannes & Daniel på denna sida) har Curt Johansson varit i för Gud apostolisk tjänst i 40 år. Curt
har besökt många länder, hållit kampanjer och pastorsseminarier. Trosgnistans mission, som Curt är direktor för, har grundat över
2500 församlingar. Han är även pastor i Betelförsamlingen i Runemo sedan 1991.
Om han har varit i ”apostolisk tjänst i 40 år” så undrar jag vart hans ”apostoliska gåva” fanns sommaren 2008 när Trosgnistan hade sin
sommarkonferens i Småland ”Smålandskonferensen”?
Dit hade de bjudit in ”hårdrockaren” Ulf Christiansson som varit i Lakeland och ”hämtat hem smörjelsen”...dels medverkade han på
kvällsmötet där man höjde volymen 4-5 gåner högre än vanliga kvällar bara för att han skulle spela! Och han pratade mest om
Lakeland – att han skulle flyga tillbaka dit nästa dag/morgon... På nattkoncerten, som jag EJ gick på, hade han mest ”vittnat” om
Lakeland och inbjudit till bön för att ”få smörjelsen” – ”Fire, Fire, Fire” från Lakeland...flertalet personer hade faktiskt gått därifrån för att
det inte känts rätt...
Men vad jag vill säga är detta: Curt Johansson som tillsammans med Trosgnistans mission (Göran Duveskog, David
Duveskog) är ledare/ansvariga för denna konferens och inte ett enda uttalande från dem under konferensen att ”detta
(Lakeland, ”Fire, Fire, Fire”) står vi inte för” eller ”vi ber om ursäkt” eller ”detta är inte sund doktrin”!!!
På http://www.trosgnistan.se/ under Nyheter 2008 står det att läsa om konferensen Årets Smålandskonferens en segerfest och visserligen tog
de inte med Ulf Christianssons namn, men inte heller tog de avstånd från de läror som han förmedlade från Lakeland... Detsamma
gäller tidningen Tros Gnista som de skickade ut i brevlådorna December 2008, där hans namn faktiskt stod med.
MEN därmot så lyfter de fram Hans Weichbrodt som de hade också hade inbjudit som talare på konferensen!
Ordföranden för Trosgnistans Mission, pastor Curt Johansson, är tacksam för den goda uppslutningen och gläder sig över den Gudslängtan som
präglade konferensen.
Av årets talare lyfter Curt Johansson speciellt fram Hans Weichbrodt, präst och inspiratör för Oas-rörelsen. Weichbrodt är sommarens flitigaste konferenstalare och
en brobyggare, eftersom han medverkar i de mest skiftande kristna sammanhang. För Trosgnistans vänner var Hans en annorlunda bekantskap, men han mottogs
med stor värme och blev mycket uppskattad. Weichbrodt gick i sin förkunnelse ut ifrån Gideon, som omtalas i Domarboken i Bibeln. Han drog paralleller med
Sveriges kristenhet som likt Gideon gömt sig och gjort sig osynliga på grund av försiktighet och ängslan. Men nu är det tid för förändring, för nu kommer Herren till
oss med samma uppmuntrande, närmast parodiska hälsning, som han gav till Gideon: ”Herren är med dig, du tappre stridsman!” En sak är säker – det var många
som lämnade lägerkyrkan raka i ryggen och fyllda med nytt mod efter den hälsningen.

Ja, Trosgnistans Mission/Duveskogs Resor/Smålandskonferensen har visat var de står!

Jag antar att de ”underordnade” sig ”Superapostlarna” (Amerikanska och Svenska) som sa att allt var OK...?
KÄRA LÄSARE, VAR PÅ DIN VAKT VAD SOM ”FÖRMEDLAS”!
Om de tror på ”impartation”/förmedling av smörjelse och all annan obiblisk lära som Trosrörelsen, Apostoliska och
Profetrörelsen förmedlar – vilket det verkar som de gör – då bör vi ta avstånd från dem och våga varna andra!

Guds Ord säger att man inte ska förhasta med att lägga händerna på någon...
”Lägg inte förhastat händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder.
Bevara dig själv ren.” 1 Timoteus 5:22 (Reformationsbibeln)
Jag skulle våga påstå att det också gäller att ”inte förhasta sig och låta ’vem som helst’ lägga händerna på mig”!
Jag är övertygad om att detta är allvarligare än vi tror...
Det finns fler annonseringar i tidningen Tros Gnistan, som jag nämnde om ovan, om kommande konferenser och
resor med Duveskogs Reseservice... men jag lägger inte mer tid på detta...
TAG VARNING!
Jag vill varna för ALLA konferenser, möten, talare/representanter, tidningar och webbsidor som kan härledas från
Sisters, Junia med alla deras andra nätverk, samt för Betel, Trosgnistan, Smålandskonferensen och Duveskogs
Reseservice.
De har öppnat upp för villoläror och deltar på så vis att sprida och förmedla en annan jesus...med ekumenik som
leder till Rom...
.....................................................................................................
”DESSA KONFERENSER” SÄGER JAG!
Åter igen:
Visserligen har de alla frihet att kalla talare och ha vilka konferenser som helst och tro och förmedla vad de vill, men
deras andlighet verkar knappast bidra till Biblisk Kristendom som de påstår sig följa. De har inte en sund Bibelfokus
utan har släppt in ett annat evangelium och förmedlar på så vis en annan jesus och kommer med villfarelse...
Bara för att deras talare är kända och ofta känslomässigt medryckande, ofta är uppriktiga, och för att de täcker sin
undervisning med Bibliskt språk så betyder det inte att de är Bibliska!
VAR PÅ DIN VAKT!
Villoläror är livsfarliga – precis som massmördare är!
Massmördare vill ta ditt liv – villoläror vill ta ditt andliga liv… Bägge bör undvikas!
Jag är övertygad om att ”Kallelsen till omvändelse” enligt Joel 2:12-18 även gäller oss idag:
A call to repentance:
Therefore also now, saith the LORD, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning: And
rend your heart, and not your garments, and turn unto the LORD your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great
kindness, and repenteth him of the evil. Who knoweth if he will return and repent, and leave a blessing behind him; even a meat offering
and a drink offering unto the LORD your God? Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly: Gather the people,
sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children, and those that suck the breasts: let the bridegroom go forth of his
chamber, and the bride out of her closet. Let the priests, the ministers of the LORD, weep between the porch and the altar, and let them
say, Spare thy people, O LORD, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them: wherefore should they
say among the people, Where is their God? Then will the LORD be jealous for his land, and pity his people. (King James Version)

Kallelse till omvändelse:
Men nu, säger HERREN vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan,
inte era kläder, och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd,
och han ångrar det onda. Vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar en välsignelse kvar efter
sig till matoffer och drickoffer åt HERREN, er Gud. Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig
sammankomst. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem
som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ut ur sitt gemak. Må prästerna,
HERRENS tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: "HERRE, skona ditt folk och låt inte din arvedel

hånas och bli till en nidvisa bland hednafolken. Varför skulle man få säga bland folken: Var är nu deras Gud?"
(Folkbibeln)
Är jag eller låter jag “trångsynt”? JAG HOPPAS DET! Jag har nämligen valt att vandra på den ”SMALA VÄGEN”!
Gå in genom den trånga porten. Ty den porten är vid, och den vägen är bred, som leder till fördärvet,
och många är de, som går in genom den. Ty den porten är trång, och den vägen är smal* som leder
till livet, och få är de, som finner den. *Alt. övers.: svår.
Men akta er för de falska profeterna, som kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är rovgiriga
vargar. Matteus 7:13–15 (Reformationsbibeln - 2a Upplagan 2011)
”De som syndar skall du tillrättavisa inför alla så att också de andra känner fruktan.”
1 Timoteus 5:20 (Reformationsbibeln)
Som sagt; en helig Gudsfruktan är vad vi behöver!
Jag skulle kunna ”fila” på detta brev hur länge som helst...och lägga till fler konferenser...
Det är naturligtvis upp till var och en att gå på konferenser i sommar & höst… Men välj då konferens och talare med
omsorg, för din egen skull, och ta inte för givet att allt som förmedlas är Bibliskt!
Var och en måste själva be om Guds Helige Andes hjälp med urskiljlningsförmåga OM man ska gå och vart!
Min ”uppgift” var bara att informera och varna...
Jag har ”fått höra” att det ”undras” hur jag hinner med att skriva dessa långa brev...
Man ska inte lyssna till rykten, men jag tänkte att den frågan är lätt att besvara! Eftersom jag har ett heltidsarbete så
är det på helger, kvällar och nätter som jag får skriva! Eller som med detta brevet – på semestern!
Ja, nu behöver ingen undra mer...i alla fall för er som läste ända hit ;-D)
Tro mig; jag hade hellre spenderat de timmarna med att göra annat! Men jag har en stor nöd för Sveriges kristenhet
och jag ser avfallet mer och mer och jag kan inte tiga! Detta är ett sätt att försöka göra något åt det – att varna andra!
En del uppskattar det, en del uppskattar det inte...men fakta är att jag också har frihet att tro och förmedla vad jag vill!
Må vår Herre och Frälsare välsigna var och en som ärligt söker Honom i Ande och i Sanning!
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.

