BILAGA # 10 till Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev – Mars 2016
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Jesusmanifestationen–Ellel influenser = NARinfekterat – DEL 16
Utdrag och KJ’s kommentarer från:
CD serie – Gertrud Storsjö – ”Buddah eller Kristus” – Undervisning från Trunnagården 18-20 januari, 2013
Denna undervisning är utifrån boken med samma titel
Även Helena Bingham – kristen psykolog – var med och
undervisade... Som Gertrud själv säger i Del 1 så är Helena Bingham
hennes medarbetare och de tillhör samma församling Citykyrkan i
Stockholm och tillhör samma själavårdsgrupp. Helena är psykolog –
psykoterapeut och har en mottagning i Uppsala…
OBS!
Allt som Gertrud & Helena undervisar i denna CD-serie är inte fel,
tvärt om – mycket är oerhört bra och viktigt som de varnar för.
Men... det är ju vad de också bejakar som gör att jag lagt ner tid på
att skriva av mycket från denna undervisning.
Jag tar upp det som jag reagerade EXTRA på...
CD-serien går att låna om det är någon som skulle vilja kontrollera
att jag citerat rätt!

Blå kursiv text nedan är vad som sägs från undervisningarna...
Det blir ”färglatt” som vanligt!
CD – Del 1
Gertrud läser i Josua 24 – bl.a. verserna 14 och framåt:
14 Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade
på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna Herren. 15 Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj i dag vem
ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som
dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren." 16 Då svarade
folket: "Aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar! 17 Ty Herren är vår Gud, han själv är den
som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som har gjort dessa stora under
inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk, vilkas land vi har dragit
igenom. 18 Herren har jagat i väg alla dessa folk för oss, också amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren, för han är vår Gud." 19
Josua sade till folket: "Ni kan inte tjäna Herren, för han är en helig Gud. Han är en nitälskande Gud, och han skall inte ha fördrag med era
överträdelser och era synder. 20 Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar, skall han vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra
er, efter att förut ha gjort er gott." 21 Men folket sade till Josua: "Nej, vi vill tjäna Herren!" 22 Då sade Josua till folket: "Ni är nu själva vittnen
mot er, att ni har valt Herren för att tjäna honom." De svarade: "Ja." 23 Han sade: "Skaffa då bort de främmande gudar som ni har bland er,
och vänd era hjärtan till Herren, Israels Gud!" 24 Folket svarade Josua: " Herren, vår Gud, vill vi tjäna och hans röst vill vi lyda."
(Svenska Folkbibeln)

Detta borde hon säga till RKK istället för att ha ekumenik med dem och invagga dem i en falsk frälsning!
Är hon ”förblindad” p.g.a. kompromisser?
Eller vågar hon inte säga att RKK är avguderi p.g.a. människofruktan?
Eller har hon anammat Charta Oecumenicas ”fördrag” att inte försöka konvertera RKK?
Hon talar själv om ”ett annat evangelium – villolärare”... men hon nämner inga namn på dessa villolärare...
Hon läser Galaterbrevet och nämner positivt om Joyce Meyer = Trosrörelsen!

Ca 26:47 minuter in...
Det finns en man – en gammal Kyrkofader som heter Irenaeus. Och han skrev, han har skrivit ganska mycket
om Gnostikerna. Deras tro, hur de levde och det var olika läror bland Gnostikerna. Men han har skrivit böcker
om det här. Så berättar han att aposteln Johannes gick till ett badhus – det står inte vart, men ett badhus –
och där mötte han en Gnostiker. Och då så säger Johannes ”Låt oss fly från den här platsen så att inte vattnet
som har vidrört honom faller på oss”. Alltså han ville inte ens vara i samma badvatten, aposteln Johannes,
som den här Gnostikern var i, för han visste att det var orent.
Finns detta med i Apokryferna tro? Oavsett vilket – detta är extrabiblisk lära – finns EJ att läsa i Bibeln!!
Och kyrkofader Irenaeus var naturligtvis ”RKK-are”...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Irenaeus - Irenaeus av Lyon (grekiska Εἰρηναῖος), född cirka 130 i Smyrna,
död 202 i Lugdunum, var en fransk biskop och martyr. Irenaeus vördas som helgon inom Romersk-katolska
kyrkan. Han var den förste som valde ut Matteus, Markus, Lukas och Johannes respektive evangelier som
tillförlitliga, det vill säga de fyra envangelier som kom att ingå i Bibeln sedan år 397. Hans minnesdag firas
den 28 juni. Irenaeus räknas till kyrkofäderna. - - - Irenaeus var lärjunge till Polykarpus...

Är det vist att citera någon som ”vördas som helgon”!??! Ja, om man nu inte vill ”flirta” med katolikerna förstås...
Ca 27:49 minuter in...
En annan, en biskop som heter Polykarpus som är mycket känd för sin martyrdöd och hans trofasthet mot
Herren. Han träffade också en Gnostiker, en som var en av ledarna bland Gnostikerna, och han hette
Valentinus och han trodde att han var en riktigt stor man. Så när han möter Polykarpus så säger han ”Vet du
vem jag är?” Då svarade Polykarpus ”Ja, jag vet att du är en son av satan”. Det var ord och inga visor. Det var
alltså en man som förvrängde sanningarna om Jesus Kristus, som inte trodde på vattnet och blodet. Som
inte trodde på Jesu försoningsdöd och allt det här. Och den här läran spred sig in bland kristna och den här
läran finns ju fortfarande idag. På många sätt – det kommer i många olika former – så kommer den här läran
fram. Och så säger Paulus att det ska komma från era egna – alltså människor som utger sig för att vara
kristna och säkert menar sig att de är det också, men på något sätt har hamnat vilse, har gått snett.
VARFÖR, måste jag fråga, ska man då citera kyrkofäder och biskopar som var katoliker?!?!
Har inte RKK tydligt förvrängt Sanningarna om Jesus Kristus!?!!??
Utger sig inte de (RKK) för att vara kristna – men gått snett i ikon-, helgon- & Mariadyrkan, och annat avguderi???
Jag kan inte minnas att jag har läst om Polykarpus i Bibeln... så jag sökte lite...
Detta är vad katoliker själva skriver om honom:
http://www.katoliknu.se/html/artcl_katolsk.htm Polykarpus’ martyrium, 16:2, år 155.
"Alla människorna förundrades över att det skulle finnas en sådan skillnad mellan de icke troende och
de utvalda. Bland de senare fanns den högst beundransvärde Polycarpus, som under vår tid blivit en
apostolisk och profetisk lärare och biskop i den katolska kyrkan i Smyrna. Ty varje ord som utgick från
hans mun har antingen blivit eller skall bli fullbordat"
Jag sökte för att se om Polykarpos nämns i apokryferna... men det tycks han inte göra... däremot fann jag detta
intressanta: http://sv.wikipedia.org/wiki/Polykarpos - Polykarpos (Πολύκαρπος, Polycarpus), född cirka 69, död
cirka 155, var biskop av Smyrna. Han led martyrdöden för att han vägrade att offra till den romerske
kejsaren. Polykarpos vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan och
Orientaliskt ortodoxa kyrkan. Hans minnesdag firas den 23 februari. Polykarpos omnämns av bland
andra Ignatios av Antiochia i dennes brev till de kristna i Efesos och räknas till de äldsta kyrkofäderna.
Hm... det verkar som... för att ens känna till om Polykarpus så har man läst antingen katolska läror eller själva brevet
som Ignatios av Antiochia skrev!!!
Denne Ignatios var också en martyr och biskop... http://sv.wikipedia.org/wiki/Ignatios_av_Antiochia
De flesta kyrkosamfunden räknar honom som en av kyrkofäderna (de apostoliska fäderna) och han är
helgonförklarad av både den katolska och den ortodoxa kyrkan.
Så inom 30 minuter på första CDn/undervisningspasset har alltså två katolska ”vördade helgon” och det som de
lärde ut upphöjts av Gertrud Storsjö!!

Ca 30:00 minuter in i undervisningen säger hon:
”Dialoger i syftet för att kunna komma in med Evangelium i deras liv, men ej ta del av deras.”
FAST NÄR HON HAR EKUMENIK MED RKK SÅ TAR HON JU ”DEL AV DERAS”...
JAG VILL PÅSTÅ ATT DET INTE ÄR KONSEKVENT... Och just ”dialog” är ju vad Charta Oecumenica har förordat...
Ca 33:00-34:00 minuter in
”Dalai Lama... - - - Men när man tar emot det som är bra från en person – så kan den personen väldigt lätt
smyga in det som inte är bra och så sväljer man det också och så har det gått till.”
SAMMA HÄR – UMGÄNGE/EKUMENIK MED JESUSMANIFESTATIONEN, SVERIGEBÖNEN, RKK, ARKEN... ELLEL...
MAN SVÄLJER DET OCKSÅ...
”Välkända, respekterade namn”
Men hon nämner inga namn... märkligt! För det hade väl varit hennes ansvar att nämna namn?!
”Det som är blandning – det skapar bara förvirring”
AMEN!!!
MEN HON TILLÅTER JU SJÄLV ”BLANDNING”... EN OERHÖRD BLANDNING = JESUSMANIFESTATIONEN, SVERIGEBÖNEN,
RKK, ARKEN, TROSRÖRELSEN... ELLEL...
”Hans Hof och Wilfrid Stinnisen – kristen djupmeditation – har sina rötter i Yogan”
VARFÖR INTE SKRIVA DETTA I BOKEN ” Buddah eller Kristus” ??? Så vitt jag minns så gjorde hon inte det...
Det hade passat bra att skriva om det på sidan 152 och framåt... Hade passat bra att även nämna om Peter Halldorf!
”Buddism = läran innehåller asiatisk andlighet”.
Meningen med ”mindfulness” är att hitta Buddhanaturen i dig.
SÅDAN HÄR INFORMATION ÄR OERHÖRT VIKTIGT ATT FÅ LÄRDOM OM!
Jag är så tacksam till att Herren har fört mig in i Kristen själavård...
Bibelvers?
Idag är det lätt att gå vilse i all andlighet... så viktigt att vi känner Guds Ord, för om vi inte vet vad den här
Boken Bibeln säger, hur ska vi kunna skilja på saker och ting?
AMEN!! Ordet i oss = skilja mellan andar...

CD – Del 2
”Gå till rötterna” i själavård... Bibelvers?
Här nämner hon positivt om Narianen George Otis... (se tidigare nyhetsbrev om NAR)
Det är så rätt att allt härleds till Babylon, men mitt i detta ”bra” som hon undervisar om,
så rekommenderar hon en bok från en villolärare...
Kan detta vara en ”frukt” från Ellel och deras samarbete med NAR...?
I vilket fall så gör Gertrud Storsjö reklam för Otis bok ”The Twilight Labyrinth”...
Jag googlade lite...
http://www.amazon.com/Twilight-Labyrinth-The-Spiritual-Darkness/dp/0800792556

Twilight Labyrinth, Varför Dröjer Sig Andligt Mörker Kvar Som Det Gör? (Andlig Kartläggning)
(Twilight Labyrinth = Skymningslabyrinter)
Hur "kontrakt" med andevärlden har gjorts (och förnyats) under årtusenden, och hur Gud
verkar genom sina sändebud i dag för att bryta dessa kontrakt.

The Sentinel Group, som är grundat av George Otis, Jr., gör naturligtvis själva reklam för boken:
http://revivalworks.com/the-twilight-labyrinth
Hemsidan www.revivalworks.com
har tydligen bytt namn/adress till
http://www.sentinelgroup.org/store.html
Här kan man se boken = ”ej i lager”
http://www.sentinelgroup.org/books.html

Kort recension: Fyra budskap från George Otis, Jr som utforskar den andliga dimensionen och andlig krigföring som fungerar. (MP3-filer)
Denna serie kommer att ta de flesta lyssnare på en resa som inte liknar något de har varit om på tidigare. De kommer att lära sig hur och
var gamla/uråldriga andliga fästen etablerades i efterdyningarna av Babel, hur Satan har lyckats lura miljontals genom att animera
deras mytologier, och varför den nuvarande generationen är på väg in en säsong av övernaturliga aktiviteter som aldrig tidigare
förekommit. I slutändan så kommer denna resa in i den andliga dimensionen radikalt transformera/förändra lyssnarnas syn på den
värld i vilken de lever och betjänar/ministrerar.
Medan omfattande internationell fältforskning och noggrann destillering av 35.000 sidor källdokument gör The Twilight Labyrinth
(Skymningslabyrinten) mer än en tillfällig produkt, den är allt annat än tråkig och akademisk. Serien är spetsad med massor av

fascinerande förstahandsuppgifter från Marockanska basarer, Tibetanska orakelrum, Japanska pilgrimsfärdsplatser, Navajobyar och
Smithsonian Institut.
De som redan har tagit den här turen in i den andliga dimensionen rapporterar nya framgångar i att hantera fiendens fästen i
sina egna samhällen. Om detta är vad du söker efter, varför inte börja med att lära dig mer om The Twilight Labyrinth?

ANDLIG KARTLÄGGNING = STRATEGISK KRIGFÖRING... TROSRÖRELSE I HÖGSTA GRAD!!!
Har nämnt om NARianen George Otis, Jr. i tidigare nyhetsbrev om NAR...
På apologetsidan Deception in the Church http://www.deceptioninthechurch.com/otis.html finns en artikel skriven
av Johan Malan: “George Otis and his Fallacious Teachings” ”George Otis och hans Vilseledande Undervisning”
Här nämns även ovan bok Twilight Labyrinth:
A new direction
In the spring of 1990, a major “discovery” by Otis changed his entire spiritual vision and the priorities and activities of his
ministry. He talked to a missionary in Morocco who laboured for seven years without success. Otis then realised that he
had to probe the labyrinth of the kingdom of darkness to determine the cause of the strong spiritual oppression in
certain areas (1997:50-52). This was the beginning of an extensive investigation in almost 50 countries, which
culminated in his book The Twilight Labyrinth (1997).
Otis didn’t abandon his previous theological orientation but became aware of the great importance of oppressive spiritual
forces in the world that hinder the expansion of the kingdom of God. He viewed these demonic strongholds as major
stumbling blocks that have to be removed before significant progress in evangelism could be made:
“In virtually every corner of the world there are certain neighborhoods, cities, cultures and nations that embrace more
idolatry , manifest greater spiritual oppression and exhibit more resistance to Gospel light… Certain travelers have
described instances in which the prevailing spiritual atmosphere changed one way or the other at the very instant they
crossed a particular territorial threshold… This kind of anecdotal evidence gives weight to the proposition that spiritual
darkness is palpable and geographically concentrated” (1997:52).
“Why does spiritual darkness linger where it does? I was convinced that this profoundly simple inquiry possessed universal
relevance. And while I recognized that it would consume my attention, I did not realize how radically that single question…
would alter my own vision and career” (1997:52-53).
Since 1990, the idea was firmly entrenched in his mind that demonic strongholds are territorially-based and that evil
spirits blind and deceive the communities in their areas of operation. Unless their power was broken, no success would
be achieved with the preaching of the Gospel and the consequent spiritual and social transformation of societies. Otis
called the process of gathering spiritual intelligence on demonic forces “spiritual mapping”. The term was soon
popularised and the process widely used as preparation for strategic spiritual warfare and the pulling down of the
enemy’s strongholds.
Sedan 1990, var idén fast förankrad i hans sinne att demoniska fästen är territoriellt baserade och att
onda andar förblindar och vilseleder de samhällen där de har sina verksamhetsområden. Om inte deras
Översätter bara
makt bröts, så skulle ingen framgång uppnås med att predika Evangeliet och som följd ingen andlig och
det viktigaste!
social förvandling/transformation av samhället. Otis kallade processen att samla andlig intelligens om
demoniska krafter för "andlig kartläggning". Termen var snart populär och processen blev vida använd
som förberedelse för strategisk andlig krigföring och för att dra ned fiendens fästen.

Missa inte: "andlig kartläggning" = processen att samla andlig intelligens om demoniska krafter
Så får man då här en “koppling” mellan Ellel Ministries – George Otis, Jr. – Gertrud Storsjö...
Gertrud rekommenderar dem bägge!!!!

Ca 30:00 in säger hon ”... rädda att stöta oss med någon” – ”inte vara rädd stå för sanningen”...
Ja... men hon är ju själv rädd att nämna namn i boken ”Buddha eller Kristus”!!!
Och hon tycks vara rädd att stöta sig med katoliker...

”släkten – förfäder – 3:e släktled” – ”själavård – lyfta fram förfädernas synder och få det utplånat”
Detta är Ellel-undervsining! Detta står ej i Bibeln... det är obibliskt... Jesus utplånar NÄR Han frälser en person
som blir på-nytt-född! VAR OCH EN STÅR FÖR SIN EGEN SYND – EJ FÖR ANDRAS SYNDER!
Hm... stackars alla oss kristna som inte kommer i kontakt med denna sorts ”själavård”!!!
Vi går omkring och bär på förfäders synder?!
= DETTA ÄR VILLOLÄRA!!!
Skrev om detta i mitt nyhetsbrev om just Ellel:

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

Gertrud nämner däremot namn på New Agare så som Helena Blavatsky, Alice Bailey m.m.
Det är ju bra, men det är ju ”här och nu” – vad som pågår i Sverige IDAG som man också måste varna för!!!
”direktör för FN = en enda religion... förbereder till det...”
BRA ATT HON VÅGAR TA UPP OCH SÄGA DET!
Ca 25:00 ”tusenårsriket”... Hm...???
Sivert Öholm och Linda Bergling – debatt...
Intressant att hon inte nämner om Tikva som sprids alltmer i Sverige... men hon har bra upplysning om Buddhismen...
”Buddhism ber genom ”ombud” – bönehjul – böneflaggor – ta död på begär för att komma in i Nirvana...
= en dödens teologi”

CD – Del 3
Gertrud fortsätter här med ovan undervisning om Buddhism... BRA information!
Den här religionen, den här tron skapar så mycket nöd i Asien.

Men ca 29:17 säger hon detta:
Första gången jag var i Kalkutta så blev jag så chockad. Vi kom när det var mörkt, så vi såg
ingenting. Men vi bodde på Baptisternas gästhem i centrum av Kalkutta. På morgonen, när det
var ljust, så gick vi ut och vi såg – och det vi såg fick oss att må dåligt. Vi mötte de spetälska
med ruttna armstumpar som kom med sina stumpar mot oss på det här viset för att vi skulle
tycka synd om dem och så här.
Vi kände stanken, smutsen på gatorna, vi såg allt det här och jag tänkte ”hur ska vi stå ut i den här stan?”.
Så jag gick till värden för det här hemmet och sa ”Var finns moder Teresa någonstans?”.
”Ja, följ med mig här", sa han och så tog han med mig till grinden och så pekade han. Hon är där, sa han, hennes
högkvarter är där, sa han. 75-80 meter ifrån där vi bodde, där hade moder Teresa sitt högkvarter.
Ja, kom vi går dit, sa jag till Karin, min väninna, vi går dit.
Så vi gick dit och vi fick träffa moder Teresa och intrycken stod här uppe, så jag hade ju ingen direkt intelligent och
djuplodande mening som jag började med, utan jag satt framför den här lilla späda kvinnan med sitt rynkiga ansikte,
med de här varma goa ögonen. Så mycket, hon påminde så mycket om mormor, min egen lilla mormor. Och jag sa
bara, "Ah, vad det ser ut i den här stan", sa jag. (så skrattar hon)
”Ja”, sa hon. ”Men”, sa hon, ”de här människorna”, och då menade hon de som satt på gatan och tiggde och allt det
här och som bodde på gatan, ”de här människorna är ju lyckliga bara de får sin skål ris”. ”Men”, sa hon, ”vad ska
säga om era gamla som sitter på ålderdomshemmen och svälter på kärlek, är det bättre?”. (Gör de?!)
Ja det där vände på mina och efter det här samtalet med henne så klarade vi av Kalkutta.
Vi tyckte t.o.m. att det var riktigt kul ibland att vara där.
Men orsaken till varför det ser ut på det här sättet. Det skulle inte behöva se ut så här i Indien, därför att Indien är ett

rikt land och det finns fler miljonärer där än kanske någon annan stans i världen. Men orsaken till att man inte gör
något åt fattigdomen, att man inte gör något åt de som sitter på gatan och tigger, det är att man, ja att de har ett
dåligt karma. Det är deras öde. De får sköta sig nu, så kanske de får bättre karma i nästa liv. Så, de får skylla sig själva
att de har det på det här sättet. Man har ingen motivation att lyfta dem ur det här. Nej, de har ett dåligt karma, alltså
det är deras öde. Så den här livssynen, den här uppfattningen om människan, det skapar så mycket nöd. ... att göra
något för dem gör inte mycket på karmaskalan... det som lönar sig det är att offra till munkarna, till templen och så.
... hela systemet behöver förändras.

Det verkar som moder Teresa inte heller hade någon vidare motivation att lyfta dessa stackars nödställda själar ur
sitt lidande... Allt hon gav dem var alltså en skål ris och menade att det gjorde dem lyckliga!
Och den insikten nöjde Gertrud och sin väninna Karin med? De ifrågasatte inte varför Teresa inte gav dem ett
humanare livsöde – varför hon inte hjälpte dem att få husrum – varför en skål ris var allt hon gav dem = skandal!!!
Hur många människor och församlingar skickade pengar (gör det fortfarande!) för att just hjälpa dessa fattiga???
VART tog/tar de pengarna vägen, kan man med rätta fråga?

”Våra gamla som sitter på ålderdomshemmen och svälter på kärlek”...
Hm... var det mer kärlek från Teresa att bara ge en skål ris?
Våra gamla sitter i alla fall inomhus och sover i en säng och får fler mål mat om dagen!! Dessutom slipper de äta ris
varje dag! Sen finns det många fina människor som jobbar på dessa ålderdomshem som faktiskt har en äkta kärlek
och omsorg om dessa gamlingar! Och många av dem får besök av sina anhöriga och svälter inte alls på kärlek...

Märk väl: Gertrud vände sig alltså till moder Teresa för att få ”motivation” – att stå ut – för att klara av att vara i
Kalkutta... Att vända sig till Herren kom inte på tanken...!?!??
Hm... OM man känner sig nedstämd och upplever motstånd i andevärlden... är det inte ett ”möte” i bön med Herren
Jesus Kristus som då gör så att vi kan fortsätta..?! MEN här är det ett möte – ett samtal med en katolik som ger
sådant intryck – sådan påverkan att de kunde fortsätta – klara av Kalkutta.

Märk en sak till: Gertrud nämner INGET om att Teresa var en katolik som förkunnade ett falskt evangelium!

HÄR VILL JAG DÅ ÅTERIGEN PEKA PÅ GERTRUDS ”BLANDNING”... SOM GÖR ATT DET BLIR OERHÖRT FEL...
Hon varnar för Buddhism, New Age och mysticism... men samtidigt ”flirtar” hon med RKK och ”bejakar” dem...
Att tala om moder Teresa på detta sätt är att ”bejaka” det hon stod för = RKK...
Teresa var katolik rakt igenom och det oerhört tragiska var att hon inte ens försökte frälsa en själ...
Hon menade att var man hindu så skulle man fortsätta vara hindu...
Hon uppmuntrade dem bara att bli bättre hinduer!
Se följande länkar som kan påvisa detta bättre än jag:
Tyvärr på engelska – har översatt det jag vill ”poängtera”... Ha fördragsamhet med min SvEngelska!

The Truth About Mother Teresa: Debunking the Myth – YouTube
Sanningen om Moder Teresa: Avslöjar Myten – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Nfivxyasp1g

Moder Teresa var också en Gnostiker och trodde
att Hedniska Religioner tillber "Samma Gud"
"Det är klart att jag konverterar.
Jag konvertera dig till att bli en bättre Hindu eller
en bättre Muslim eller en bättre Protestant.
När du har hittat Gud, så är det upp
till dig att bestämma hur du ska tillbe honom"
("Moder Teresa Toched Other Faiths,"AP,
7 september 1997).
Det ekar tydligt New Age-rörelsen
och Vatikankonciliet II

Moder Teresa uppmanade Hinduer att vara bättre
Hinduer, men Hindu gudar (avgudar) uppgår till
tusentals!
"Med vem vill ni likna och jämföra mig,
med vem vill ni jämställa mig, så att jag skulle likna
honom? Man skakar ut guld ur börsen och väger upp
silver på vågen. Man anlitar en guldsmed för att göra
det till en gud, som man faller ner för och tillber."
-Jesaja 46: 5-6
Moder Teresa går tydligt emot Skriften. Det finns
bara En Gud utan avgudar eller beläten i mellan!

Moder Teresa blev själv en Avgud

Nedan Bibelvers tycker jag passar väldigt bra
för att visa att detta är exakt vad RKK gör!!!

2 Mosebok 20:23:
23
Ni skall inte göra er gudar att ha vid sidan av mig. Gudar av silver eller guld skall ni inte göra åt er.
Svenska Folkbibeln
23
I skolen icke göra eder gudar jämte mig; gudar av silver eller guld skolen I icke göra åt eder.
Svenska 1917
23
Ye shall not make with me gods of silver, neither shall ye make unto you gods of gold.
King James Version
23
You shall not make anything to be with Me—gods of silver or gods of gold you shall not make for yourselves.
New King James Version
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"Endast en grad borta från djuret."
Även "Kafirer (=otrogna) är som regel
ociviliserade – fångarna ännu mer.
De är besvärande, mycket smutsiga och lever
nästan som djur" - 7 mar 1908.
(Referens: CWMG, Vol VII, sid 135-136)
Kafir är vad Mahtma Gandhi kallade de Svarta
Afrikanerna. Han var en Stor Rasist och precis
som Moder Teresa, förvandlades han till en
Avgud
<Moder Teresa tillber en bild av New Age
Pionjären och Hindu Gurun, Mahatma Ghandi

På nedan länk hör man Teresas vilja att Moder Maria ska vara hennes Moder...
Hon ber under en mässa:
"... to return to the confessions, to the sacraments of reconciliation..."
"... att återvända till bikterna, till försoningens saktament..."
"The TRAGIC spiritual darkness of MOTHER TERESA' – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=8P3SQa2BZ8k av Apologeten Cecil Andrews – Take Heed Ministries
Tribute of the life and work of mother Teresa:
There is nobody on this earth I believe – apart from our holy father the pope – who would
bring a larger crowd than mother Teresa of Calcutta. The only reason there isn't even a
bigger crowd, is that many people who stayed home were afraid that there wouldn't be
room. …"Italienska"…
I'm not being precidious (precipitous? / presidios?) and I'm certainly making no
comparison when I say that; no woman has made such an impact here since our lady
herself ( = RKKs Maria) appeared i 1879.
--For millions of people in the modern world, Teresa of Calcutta is compassion personified. She is love in action, she is love
made real, she is the one who give substance to all the talk. It is surely some kind of a miracle that so a person that is so
tiny should start dominate the world. It's not just a human phenomena – she is a character from the gospel.
She is the gospel at its best because she is the gospel, not just as read, but the gospel as lived.
Hyllning av moder Teresas liv och verk/arbete:
Det finns ingen på denna jord tror jag – bortsett från vår helige fader påven – som skulle medföra en
större publik än moder Teresa av Calcutta. Den enda anledningen till att det inte är en större publik, är att
många människor som stannade hemma var rädda att det inte skulle finnas utrymme.
...."Italienska"... Non capisco italiano! (= Jag försår inte italienska!)
Jag är inte ...? (hör inte vad han säger tyvärr!) och jag gör verkligen ingen jämförelse när jag säger att;
ingen kvinna har gjort en sådan inverkan här sedan vår dam (= RKKs Maria) själv uppenbarade sig
1879.
--För miljontals människor i den moderna världen, är Teresa av Calcutta medkänsla personifierad.
moder Teresa
Hon är kärlek i handling, hon är kärlek gjord verklig, hon är den som ger substans till allt prat.
skulle alltså vara
Det är säkerligen något slags mirakel att en sådan person som är så liten skulle börja dominera
Evangelium när
världen. Det är inte bara ett mänskligt fenomen – hon är en getalt/karaktär från evangeliet.
det är som bäst!?
Hon är evangeliet när det är som bäst eftersom hon är evangeliet, inte bara som läst, men
evangeliet som man lever det.

BEHÖVS DET MER ”BEVIS” FÖR ATT VISA ATT HON VAR EN HÄNGIVEN KATOLIK? JAG TROR INTE DET!
OCH HON EVANGELISERADE INTE FÖR ATT KONVERTERA HINDUER!!!
OM hon evangeliserat (även med annat evangelium) så hade hon i alla fall kunnat få hinduerna att komma ur
"kastsystemet" så de åtminstone hade kunnat börja hjälpa varandra!!!!!
Men det gjorde hon inte – de fick bli kvar i sitt ekorrhjul av återfödelse i olika kast... i fattigdom och elände.

I ”Ohlins Funderingar” från juli 2015 skriver Elvor så här om Teresa:
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLIN27-07-15.html
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2. Vad var Moder Teresas bekännelse?

L

Jag är inte ute efter att "svartmåla" Moder Teresa och jag har själv inte läst boken om hennes liv,
Kom var mitt ljus. Var hennes liv slutade och vilket hennes sista val var, det vet bara Gud. Orsaken
till att jag tar upp det här, är att det sedan länge har pågått en infiltration, indoktrinering och
förförelse för att få oss att tro att katolicismen är sund och biblisk. Det är inte sant. Frågan är om det
också är syftet med den här boken (som jag har hört beskrivas av en som har läst den)? Det finns en hel del
frågetecken när det gäller Moder Teresa, falska anklagelser eller sant?...
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Författare Christopher Hitchens >>
På 100-tals katolska missionsstationer: ”…dålig hygien, undermålig mat och en uppenbar brist på omvårdnad.
Någon medicinsk personal fanns inte, inte ens smärtstillande läkemedel. Orsaken var dock inte brist på pengar.
Tack vare frikostiga donationer administrerade den stiftelse hon hade skapat hundratals miljoner dollar. "Det
finns något vackert i att se de fattiga acceptera sin lott, att lida på samma sätt som Kristus", svarade hon på
kritiken.
När hon själv var döende, däremot, dög endast den bästa palliativa vården som fanns att få — på ett
toppmodernt sjukhus i USA.
(DN mars-2013) Moder Teresas helgongloria på sned >> "Moder Teresa – själva sinnebilden för osjälvisk
godhet – var inte så god som myten säger. I själva verket kan hennes humanitära arbete starkt ifrågasättas,
hävdar forskare."
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...men den viktigaste frågan är: Vad var hennes bekännelse? Kände hon (igen) Jesus? De här frågorna är viktiga
eftersom de berör dem som påverkas av budskapet som hon spred under sitt liv och som andra sprider vidare.
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Från Bertil Lundbergs hemsida >>
Anthony Stern har gett ut en bok med titeln (Sv) ”Allt börjar utifrån bön. Moder Teresas meditation över
andligt liv för människor av alla trosuppfattningar”
En av hennes ofta förekommande påståenden var: "Jag har alltid sagt att vi ska hjälpa en hindu att bli en
bättre hindu, en muslim att bli en bättre muslim, en katolik att bli en bättre katolik."
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Så här säger Teresa i boken: "En del kallar honom Ishwar, en del kallar honom Allah, några bara Gud, men vi
måste tillstå att det är Han som gjort oss för större saker: att älska och bli älskade. Vad betyder det att vi
älskar? Vi kan inte älska utan bön, och så vilken religion vi än har, måste vi be tillsammans."… Vid ett tillfälle
så betjänade hon en döende buddhistisk man. En besökare som fanns där hörde henne viska: "Du säger en bön
i din religion, och jag ska säger en bön i den som jag är invigd.
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Den 14 augusti 1993 skriver hon (Moder Teresa) i ett offentligt skrivet brev:
”Maria är vår Medåterlöserska med Jesus. Hon gav Jesus hans kropp och led med honom vid korsets fot.
Maria är Mediatrix (Nådesförmedlare) av all nåd. Hon gav Jesus till oss, och som vår Moder uppbringar hon
hans nåd för oss alla.
Maria är vår Advokat som ber till Jesus för oss. Det är endast genom Marias hjärta som vi kan komma till det
eukaristiska hjärtat av Jesus.
Den påvliga definition av Maria som Medåterlöserska, Meidatrix och Advokat kommer att föra stora
nådegåvor till kyrkan.
Allt för Jesus genom Maria…”
Detta är inte en biblisk bekännelse!

SLUT CITAT.
Det Elvor skriver ovan bekräftas av dessa dokumentärer:

Jag avstår att
What Really Goes on at Mother Teresa's Mission in India? – YouTube
kommentera och
Vad Är det Som Verkligen Händer på Moder Teresa Mission i Indien?
Det som pågick (och som
översätta dessa länkar
https://www.youtube.com/watch?v=30XdrOLT7J4
fortfarande pågår) borde
p.g.a. tidsbrist och
chockerat Gertrud och
Mother Teresa - Hell's Angel - Christopher Hitchens – YouTube
för att det redan är
hennes väninna Karin
Moder Teresa - Helvetes Ängel - Christopher Hitchens
ett långt nyhetsbrev!
och alla som tar sig tid
https://www.youtube.com/watch?v=BrygkIneNyg
Men det är värt att se!
att se dessa YouTube!

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

Är Moder Teresa Kvalificerad att Vara ett Helgon?
Moder Teresa, som vigt sitt liv åt att hjälpa Indiens fattiga, kommer att göras till ett helgon av den
Romersk-Katolska Kyrkan efter en andra mirakel tillskrivits henne.
I den Romersk-Katolska religionen, för att en person ska kanoniseras (förklaras som helgon), så måste de
krediteras med att medföra/åstadkomma två mirakel efter deras död genom sin förbön.
Mike:s Kommentar: Den utbredda uppfattningen att Moder Teresa försökte lindra lidandet för de fattiga
var längst bort från sanningen. Hon trodde att lidande skulle hjälpa de fattiga att göra gottgörelse/
försoning för sina synder. Detta överensstämmer med Romersk-Katolsk teologi som förklarar att
syndaren måste "gottgöra för" eller "sona" sina synder genom botgöring (Katolska Kyrkans Katekes,
paragraf 1459).
Vid slutet av sitt liv, tvivlade Moder Teresa på Guds existens och himlen. I sina privata brev skrev hon:
"Herre, min Gud, du har kastat [mig] bort som oönskad och oälskad. Jag ropar, jag håller fast vid, jag vill,
och det finns ingen som svarar, nej, ingen. Var är min tro? Det finns ingenting, jag har ingen tro."
Men trots hennes brist på tro och hennes förkastande av Evangeliet om Jesus Kristus, så kommer påven
förklara henne ett helgon. Läs mer av Mike kommentarer i sin intervju med Christian News Network.

Detta var en ”avstickare” för att visa VEM moder Teresa var...
Är det inte underligt att Gertrud Storsjö, som utger sig för att vara så kunnig inom andra religioner, inte har mer
insikt om RKK/Katolicism – att hon inte tagit sig tid att ta reda på VAD de står för?
Det är faktiskt skrämmande att tänka på!
Hon ska alltså vara trovärdig i annan ”andlig urskiljning”...?! hm...
............................................................................................
TILLBAKA TILL UNDERVISNINGEN FRÅN TRUNNAGÅRDEN:

(Fortfarande CD – DEL 3)

ca 34:00
Hon nämner viktig information om Zenbuddistisk meditation...
... ingen logik i Buddismen – ”allt i alla” – hitta Buddhanaturen i någon – panteism – Panentheism
Nämner om Kalmutiska nunnor som blivit kristna – mongoliskt folk
och att när Buddhistmunkar kramade om henne – Guds kärlek som en blixt
HÄR UPPHÖJER HON NUNNOR OCH MUNKAR!
OM dessa nunnor blivit kristna – födda-på-nytt som vi då menar utifrån Bibeln... DÅ är de ju inte längre ”Kalmutiska
nunnor” – då säger man väl ändå ”f.d. Kalmutiska nunnor som blivit frälsta”?? Eller?!!?
Därför – med ovan fakta om vad hon säger om moder Teresa – så misstänker jag att dessa ”Kalmutiska nunnor” blev
katolska nunnor = ”katolsk kristet”... eller så är de kvar inom buddhismen = ”buddhistnunnor”....????
Guds kärlek som en blixt av en Buddistmunk?????
Den blixten undrar jag vad det var?
Kanske hon menade att hon fick en Guds kärlek ”som en blixt” till dessa munkar som gav henne kraft att dela
evangelium??? Ja, men det säger hon inte!
Man får snarare uppfattningen att det var FRÅN dem som Guds kärlek kom som en blixt...
Man får väl lyssna själv och bilda egen uppfattning... men så uppfattar jag det!
”... där Halldorf talade”
VARFÖR INTE VARNA FÖR MYSTICISMEN OCH KATOLISERINGEN SOM HALLDORF ÄR DELAKTIG I??
Ca 46:00 in – här tar Gertrud upp om Kundalini... vilket är bra!!!
”Långt innan jag själv hade kommit i kontakt med – hur man ska hjälpa människor med sådana här problem
– men vi gjorde vad vi kunde”.
Här antar jag att hon syftar på Ellel Ministries och deras ”befrielse ministry”... innan hon kommit i kontakt med dem...

Men hon sa tidigare att Jesus kunde lösa och befria – räcker inte det?!!?
Måste man verkligen gå på utbildning för det?! Nej, jag tror inte det... DET ÄR JU JESUS SOM SKA LÖSA OCH BEFRIA!
Ca 1:09:00:
Undervisningen är ju utifrån hennes bok med samma titel ”Buddha eller Kristus”...
... och den här blandningen har nu kommit till Sverige.
När jag höll på att skriva den här boken så kämpade jag med frågan ”ska jag ta upp det?”
Ska jag skriva om Bjärka Säby?
Ska jag skriva om Halldorf?
Ska jag skriva om Stinnisen och allt det här?
(Hon drar ett djupt andetag) Nej, jag kände, jag har inte läst så mycket av dem, jag orkar inte gå in i det, då blir jag
aldrig färdig med den här boken. Men Gud hade kallat en annan att gå in i det, som nu håller på att skriva en bok om det
här. Han har djupstuderat om de här sakerna – vilken teologi ökenfäderna hade och hur det nu sprids i Sverige genom
Rättvik här, Bjärka Säby och många, många ställen i Stockholm t.ex.
HON BORDE NÄMNT NAMN I BOKEN OCH VARNAT – DET ÄR HENNES SKYLDIGHET!!!!

MEN HÄR PÅ TRUNNAGÅRDEN NÄMNER HON DERAS NAMN I ALLA FALL!
Hm... människofruktan kanske?
Boken hon syftar på tror jag är Kyrkofäder, mystiker och evangelium / Christer Svensson
Men... de som aldrig läser den boken då?
De som bara läser hennes bok... då får de ju inte varningen!!!
Hon borde åtminstone nämnt titeln och rekommenderat att läsa denna bok – som var på gång!
Om hon inte visste titeln, så hade hon i alla fall kunnat nämna författarens namn...
Från: Förlaget XP Media [mailto:info@xpmedia.org]
Skickat: den 10 november 2013 09:47
Till:
Ämne: Ny bok direkt från tryckpressarna
Ny bok direkt från tryckpressarna
Kyrkofäder, mystiker och evangelium /Christer Svensson
Mer information på webbshoppen. Läs de inledande kapitlen, ladda ner som pdf-fil.
Kyrkofäder, mystiker och evangelium / Christer Svensson
195,00
Priser inkl. moms

Varför ta upp om den här boken? Jo, för den har förord av Gertrud Storsjö och Linda & Gunnar Bergling...
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=7969&art=20396743
I vår religionssynkretistiska tid är det mycket som kan blandas in i den andliga mat vi erbjuds.
Det gäller för oss att ha andlig urskiljning.
Christer har gjort ett grundligt forskningsarbete när det gäller den andliga kosten. I sitt studium av
kyrkofäders och mystikers teologi har han funnit ingredienser som inte hör hemma inom biblisk
teologi utan snarare i österländsk och grekisk filosofi och religionsuppfattning.
Gertrud Storsjö
Christer Svensson vill med sin bok skydda Guds församling mot förvrängningar av evangeliet och
varnar för sammanblandningar med tidens strömningar från andra religioner och från filosofiskt
inflytande.
Med stor kunnighet och respekt för han oss in på kunskapsområden som för de flesta är okänd mark.
Linda och Gunnar Bergling
Församlingen Arkens Bibelcenter

Tar upp om boken för att påpeka att damerna än en gång är i samarbete med varandra!

2014 skrev Linda Bergling om Ulf Ekmans konvertering till RKK: En enhet som inte bär till Rom
Jag vet att många som älskar enhet tror tillsammans med mig att det finns en enhet
bland Guds folk som inte leder oss till Rom. Och det säger jag med fortsatt kärlek till
hela Kristi kropp, inkluderat även mina katolska systrar och bröder.
Linda Bergling, pastor, församlingen Arken

Artikeln kan läsas i sin helhet här http://www.dagen.se/webbdebatt/en-enhet-som-inte-bar-till-rom/ eller se Bilaga # 10
Dagen_En enhet som inte bär till Rom_Linda

OK... antingen kan man konvertera eller inte...
Om man nu inte kan konvertera, så kan man inte heller ha ”syskonskap” med dem – så enkelt är det!
Linda Bergling är en falsk profet som inte vågar tala klarspråk och som tillsammans med så många andra –
Gertrud Storsjö bland annat! – ”flirtar” med RKK och vilseleder många att tro att det är OK och Bibliskt...
VART FINNS NÖDEN FÖR SJÄLAR SOM GÅR EVIGT FÖRLORADE OM DE INTE FÅR KRISTI EVANGELIUM?!
Visst är det är konstigt att både Gertrud och Linda som var involverade i Jesusmanifestationen – där även katolska
präster erbjöd förbön & bikt – och då vi VET att RKK sysslar med österländsk mysktik – samtidigt kan ge sådana
lovord till denna bok ”Kyrkofäder, mystiker och evangelium”?!!
De vill tydligen vara på bägge sidor av staketet! Eller har de mist sin ”andliga urskiljning”?
MEN LÄS BOKEN – den skall vara bra!
Svenska trovärdiga apologetsidor har rekommenderat den...

(Fortsättning CD – DEL 3)
Gertrud läser ur Moseboken ”söka råd hos de döda”... och varnar för detta...
MEN DETTA GÖR VÄL EN KATOLIK OM NÅGOT – MED DERAS MARIA TILLBEDJAN, HELGONDYRKAN OCH RELIKAVGUDERI...!?!
Oerhört konstigt att hon så tydligt väljer att avstå från att kommentera/varna för RKK, som trots allt förmedlar och
upphöjer ökenfäderna... detta borde hon ju ha kunskap om!

CD – Del 4
Undervisning av Helena Bingham, psykolog
Jag ska börja med att presentera mig lite innan vi går in på de här sakerna. Jag är psykolog.
Det är inte så lätt att vara psykolog i kristna sammanhang kan jag säga, för alla tror att man
är ockult och att man har väldigt mycket förkärlek för Freud och andra, som jag inte bryr mig
så speciellt mycket om.
Jag känner att jag egentligen sedan jag var liten har haft en längtan efter att prata om själsliga
saker, eller hjälpa människor av med ryggsäcken. Kanske beroende på att jag själv har haft en
ryggsäck och att jag hittade Jesus som hjälpte mig fri. För hur mycket kunskap och insikt och allt det där som jag har lärt mig i
profana sammanhang om förstå hur människan funkar, så är det inte förrän jag hade riktigt Jesus i hjärtat och Den Helige Ande
verkligen satte mig fri på alla områden, som jag riktigt kom igenom och fick ihop alltihopa. Och jag tror att det är så här att
psykologin och psykiatrin och så här undersöker och lär sig förstå hur Gud har skapat människan.

OBSERVERA... HON SÄGER ”JAG TROR”...
MEN VI VET ATT PSYKOLOGI ÄR GRUDNAT PÅ FREUD OCH ANDRA SOM TOG BORT & FÖRNEKADE GUD!

LÄS SVEN REICHMANS BOK "KULTUREN UTAN GUD"
http://www.bokus.com/bok/9789173364584/kulturen-utan-gud/

Årets
boktips!

Hur har vårt samhälle kommit att bli alltmer sekulariserat? Vilken betydelse har inflytelserika filosofer haft för
avkristningen? Varför har den evangeliska tron så svårt att göra sig gällande när nyandligheten och det religiösa
sökandet sprider sig? Detta är några angelägna frågor som författaren tar upp. En viktig bok för alla som vill få en
större förståelse för det som händer i samhället idag. På vad sätt har vi alla påverkats.
TYVÄRR SLUTSÅLD, MEN KAN EVENTUELLT HITTAS BEGAGNAD PÅ NÄTET - http://www.bokborsen.se/ - http://eldsflamman.se/

DEN ÄR FULL MED FAKTA OCH KUNSKAP OM ”HUR” DET KUNNAT BLI SOM DET BLIVIT I VÅRT SAMHÄLLE!
Fortsättning CD – Del 4 - Helena Bingham:
De kommer på olika sanningar och så blir det vissa saker som de blåser upp som de tycker är extra viktiga och så blir det
en doktrin, en lära kring just den saken. Och eftersom människan är skapad med ande, själ och kropp så finns det en
andlig längtan hos oss alla efter Gud. Men de som inte har lärt känna Honom förstår inte det riktigt, utan de tolkar
denna andliga längtan som ett tecken på att det är meningen att vi ska söka andlighet, och att, som Gertrud
undervisade om, att all andlighet är god. Och så är det ju inte. Så mitt yrke började med en kallelse av att utrusta mig för
att kunna hjälpa människor av med den inre ryggsäcken. Har aldrig ångrat det – det är ett fantastiskt yrke.
Det är lite påfrestande ibland att bli sammanblandad med all sköns oreda, men någonstans så råkar man nog ut för
det vart man än jobbar med och vem man än är. Man får stå upp och vara sann och visa på det som är sant och rätt och
rent och riktigt, och välja bort det som inte är rätt men behålla det som är gott, och det uppmanar också Ordet oss att
göra.

MEN DET INNEBÄR INTE ATT ”BEHÅLLA” FRÅN VILLOLÄROR!!!!
Guds Ord säger att vi inte ska ha med det att göra – att vi hellre ska avslöja det!!!
”vi ska sluta leva ’i det där’ – vi är andliga varelser”
= jag vill påstå att detta är Trosrörelsen...
Visst ska vi leva i anden och inte i köttet – med Guds Helige Andes hjälp!
Men ande, kropp och själ hör ihop och vi ska inte dela på detta!

Så börjar hon tala om ”Generationslinjer”
Precis som Ellel Ministries... och andra ”själavårdsmetoder” gör... JAG SUCKAR DJUPT!!!
Hon säger bl.a.:
...min morfar var frimurare – därför blivit så sjuk – nära döden... (= hon menar sig själv här!)
”Gud hemsöker i 1000 led – be om förlåtelse för våra förfäders räkning”
Detta är inte sund Biblisk lära!
Helena blandar ihop och glömmer att undervisa om andra versen… (= kontexten!) och därmed bidrar till en enorm
villolära! Att utelämna den andra versen är inte alls att vara rättfram med läsaren om Bibelsammanhanget!
4 Mosebok 14:18-19
18 The Lord is longsuffering, and of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty,
visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation.
19 Pardon, I beseech thee, the iniquity of this people according unto the greatness of thy mercy,
and as thou hast forgiven this people, from Egypt even until now.
King James Version (KJV)
18 Herren är sen till vrede och rik på nåd, han förlåter missgärning och överträdelse, men låter inte någon bli ostraffad,
utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet.
19 Förlåt nu detta folks missgärning efter din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten
och ända hit."
Svenska Folkbibeln (SFB)

Det står alltså att Gud straffar i 4 generationer... inte i 1000 led... = det är en stor skillnad!
Helena borde läsa sin Bibeln lite oftare och framför allt läsa ur Bibeln när hon ska citera & undervisa – så det blir rätt!
“1000 led” gäller de som älskar Gud och håller Han bud:
2 Mosebok 20:5-7
5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God,

visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;
6 And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.
7 Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
King James Version (KJV)
5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud,
som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig,
6 men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.
7 Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
Svenska Folkbibeln (SFB)
5 Mosebok 5:9-10
9 Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God,
visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me,
10 And shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.
King James Version (KJV)
9 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud,
som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig,
10 men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.
Svenska Folkbibeln (SFB))
Deuteronomy 7:9-10
9 Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and
mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations;
10 And repayeth them that hate him to their face, to destroy them: he will not be slack to him that hateth him,
he will repay him to his face.
King James Version (KJV)
9 Så skall du veta att endast Herren, din Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och
sin nåd i tusen släktled, när man älskar honom och håller hans bud.
10 Men den som hatar honom skall han vedergälla med undergång, ansikte mot ansikte.
Han skall inte tveka när det gäller dem som hatar honom. Ansikte mot ansikte skall han vedergälla dem.
Svenska Folkbibeln (SFB)

Det är alltså för de frälsta/födda på nytt och som älskar Herren sin Gud och håller Hans bud som det visas
NÅD mot tusen släktled!
(OBS! ”generationsförbannelsen” gäller de ofrälsta som ”hatar Gud”...)
Då behövs det bara ett omvänt hjärta med omvänd livsstil – som vill leva som Bibeln lär!
Det behövs inte en massa ”brytande och bindande” och en massa ”gå tillbaka i tiden”-trams!!!!
Förnya sinnet – tankar och världsbild – med Guds Ord och hur Han vill att vi ska leva, så kommer befrielse!
HALLELUJA – GUD ÄR GOD!
Och vad har hänt med Bibelordet ”vänta på Herren”?!!? Det tycks ha försvunnit från dagens själavård...

Fortsättning CD – Del 4 - Helena Bingham:
”Dialog med Helige Ande – tala om vad du ska göra”
Läsa Guds Ord då? Där står det ju vad vi ska göra!!!!
Och så detta snack om ”coach” hit och ”coach” dit...
VART I BIBELN STÅR DET ATT VI SKA HA EN COACH ELLER VARA EN COACH??
Ca 43:00 min in
”Joyce Meyer – älskar henne verkligen!”
”Generationssynd”

= Trosrörelsen!!!

igen... = ELLEL MINISTRIES LÄRA!!!

”Starka känslor som varar mer än 3 minuter brukar ha med det förflutna att göra”
What??!?
Vart finns det belägg för ett sådant påstående? BIBELVERS TACK!!!
Jag misstänker att detta också kommer från Ellel... ?

Ca 59:50 min in
Hur mångas liv och val påverkar oss...
1022 släktingar är det för 1 person i 10 led...
Gifter sig så blir man ett kött med 2044 släktingar – bara generationslinjer plus alla tidigare partners och
deras partners om det nu är så att man haft det.
Viktigt bli av med den andliga påverkan...
???????? VART finns Bibelvers som backar upp detta – denna lära???
Jag håller absolut med om att man inte ska ha samlevnad utanför äktenskapet – men OM man omvänt sig och blivit
frälst, avsagt sig allt – blivit förlåten och renad – så är det gamla förgånget – se något nytt har kommit (Jes 43:19 a)...
2 Korinterbrevet 5:17:

Därför, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse.
Det gamla är förbi, se, allt har blivit nytt. (Sv Reformationsbibeln - andra uppl sept 2015)

Då bryts och upphör dessa s.k. generationsliner omedelbart – OM det nu skulle vara så som hon påstår...
NEJ, jag måste säga att detta är ”förvirrande” och skapar en ”elit” som ska hjälpa att befria andra från dessa
”generationslinjer”... TYPISKT ELLEL LÄRA!!!

01:01:00 minuter in:
Släktträd
Hitta sina problem i generationsled = ELLEL!
DET ÄR JU NATURLIGTVIS MYCKET LÄTTARE ATT HITTA PROBLEM I GENERATIONSLED ÄN ATT FAKTISKT TA ANSVAR
FÖR SIN EGEN SYND OCH SINA EGNA PROBLEM... KANSKE DÄRFÖR DENNA VILLOLÄRA ÄR SÅ ”POPULÄR” INOM
TROSRÖRELSEN DÄR MAN MATAR ”KÖTTET” MER ÄN ANDEN...
01:05:00 ÄN EN GÅNG NÄMNER HON OM JOYCE MEYER = Trosrörelsen!
”Be Gud lyfta av chock och trauma från vår ande”
Javisst kan man be så... men varför inte bara enkelt be ”Gud läk min själ – trösta mig”...
Hon nämner Roswita – Ellel Ministry... om förbön för sin dotter... = detta är f.d. Ellel-föreståndaren i Sverige!

CD – Del 5
Undervisning av Helena Bingham, psykolog
Inte predika – bara lägga fram...
???
Guds Ord säger ”predika i tid och otid” (2 Timoteusbrevet 4:2)
Ca 3:45 min in
Kognitiv terapi – det här är en bra bit...
Angående Kognitiv terapi:
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=1034
Aaron Beck utvecklade den kognitiva terapin: Det började med försök att visa att Freud hade rätt

Så även Kognitiv terapi är ”påverkad” av Freud!!
FAKTA
Utgångspunkten för kognitiv terapi är att varje människa har underliggande tankemönster, som avgör hur hon tolkar omvärlden.
En deprimerad människa tenderar att tolka varje ny situation negativt, vilket förstärker depressionen. Terapeuten hjälper patienten
testa de negativa tankarna mot verkligheten, vilket skapar en mer realistisk bild och gör de underliggande tankemönstren mer
funktionella. Beteendeterapi är en annan målinriktad korttidsterapi, där man tillämpar inlärningspsykologiska principer för att
modifiera ett beteende. På senare år har beteendeterapi och kognitiv terapi i ökad utsträckning lånat element från varandra, och
smälter i den kliniska verkligheten ofta samman till kognitiv beteendeterapi, KBT.

Dessa terapier borde ersättas med Biblisk undervisning och Bibelläsning för att ”förnya sinnet” = påverka
underliggande tankemönster med Guds Ord – så man ser på sig själv och världen utifrån hur Han ser det!
Hade väl förväntat sig att en ”kristen själavårdare” skulle ha så pass insikt/kunskap...
Helena citerar ”ledarskapsgurun” John Maxwell... böcker om ledarskap...
http://en.wikipedia.org/wiki/John_C._Maxwell
http://www.johnmaxwell.com/
http://www.motivation.se/expert/john-maxwell - John Maxwell är en av de största experterna på ledarskap internationellt.
Han är verksam som talare och författare och har sålt mer än 19 miljoner böcker. John Maxwell är grundare av EQUIP,
en ideell organisation som har tränat över 5 miljoner ledare i 126 länder världen över. Varje år talar han till ledare i olika
organisationer, alltifrån Fortune 500-företag till regeringar och Förenta Nationerna. Han skriver numera regelbundet artiklar
för Motivation.se under rubriken "Månadens Maxwell".

http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/maxwell/general.htm
Maxwell stöder antingen implicit eller explicit vissa New Age lärare och läror.

NEW AGE LEDARSKAP... DET ÄR JU PRECIS VAD KRISTNA BEHÖVER SOM ”SJÄLAVÅRD”... ELLER???!
VI BEHÖVER INTE ”LEDARSKAPSBÖCKER” – VARFÖR INTE GÖRA DET JESUS SA – LEDA GENOM ATT BETJÄNA?
Matthew 20:25-30
25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them,
and they that are great exercise authority upon them.
26 But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;
27 And whosoever will be chief among you, let him be your servant:
28 Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
(King James Version)
25. Då kallade Jesus dem till sig och sade: Ni vet, att folkens furstar råder över dem,
och de som är mäktiga utövar sin makt över dem.
26. Men så skall det inte vara bland er. Utan den som vill vara stor bland er, han skall vara er tjänare,
27. och den bland er som vill vara den främste, han skall vara er slav,
28. liksom Människosonen har kommit, inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen* för
många.
Reformationbibeln - andra upplagan 2014 (PDF)

CD – Del 6
Gertrud
Hon läser förordet i boken skrivet av Helena Bingham...
”grumlig källa”...

= Är inte RKK och Trosrörelsen från ”grumlig källa”?!!

Ca 21:00 in
Mindfulness, yoga på jobbet – ställs inför valet
MEN HON GÖR JU SJÄLV INGA VAL NÄR DET GÄLLER ATT STÅ FÖR SANNINGEN EMOT RKK & TROSRÖRELSEN!
Kunde gått en mindfulness men behövde inte – Herren var då mindful om mig!! AMEN! ;-D)
Ca 55:00 Gudstjänst Klara Kyrka... ej betalat P-avgift... bilen bortkörd... lärt sig tacka...
Lärt sig tacka för att hon bröt mot lagen och inte betalade p-avgiften???!? Hm...
Klara Kyrka = Carl Erik Sahlbergs församling i många år... http://www.klarakyrka.se/
Läs de första nyhetsbreven om ”7 Bergen” för mer info om Sahlbergs involvering i NAR!
http://elvorochjanne.se/karin-jansson-nyhetsbrev/

--------------------------------SLUT CITERAT FRÅN UNDERVISINGEN

Vem är psykologen Helena Bingham?
http://www.psykolog-uppsala.se/ - Psykoterapiforum Uppsala

På hennes hemsida står det inget om att hon är en ”kristen psykolog”...
Och det står ingenstans om att de också erbjuder kristen själavård eller kristen psykologi!!!
VAD KONSTIGT, ELLER HUR?!!
För det är vad hon säger i början på Del 4 från CD-undervisningen – att hon är en psykolog i kristna sammanhang...
För att påstå att hon är en kristen psykolog så är det ju konstigt att då citera Kierkegaard och inte Bibeln!
Detta är alltså på första sidan http://www.psykolog-uppsala.se/ om man skrollar ner lite:

http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard
[1]
Søren Aabye Kierkegaard (Aaby uttalas: /'o:by/; ), född 5 maj 1813 i Köpenhamn, död 11 november 1855 i Köpenhamn,
var en dansk filosof, teolog och författare som anses vara en av grundarna till existentialismen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Existentialism
--Existentialismen växte fram under 1900-talet som en rörelse inom litteraturen och filosofin.
Den förebådades särskilt av 1800-talsfilosoferna Søren Kierkegaard och Friedrich Nietzsche,
även om det hade funnits föregångare under tidigare århundraden.
Fjodor Dostojevskij och Franz Kafka skildrade också existentiella teman i sina litterära verk.
http://www.gauffincoaching.se/om-astrid/vision/s%C3%B8ren-kierkegaard-21681082
Citatet ovan är hämtat från "Synpunkter på min Författerverksamhet" där Kierkegaard ganska exakt beskriver
ett coachande förhållningssätt, även om begreppet coaching inte existerade vid den tidpunkten i den mening vi
är vana vid idag. Texten skriver han för 150 år sedan. Hur man än väljer att förhålla sig till Kierkegaard och hans
filosofi får man ändå medge att han slår huvudet på spiken

Men DÅ förstår jag VARFÖR hon talade om ”coach” hit och ”coach” dit... = hon är ”coachpåverkad”!

http://www.psykolog-uppsala.se/forelasningar/ - Föreläsningar
Föreläsare
Jag, Helena Bingham, anlitas ofta som föreläsare om psykisk ohälsa med fokus på personlighetsstörningar och psykopati.
Ett annat viktigt område handlar om hur man bemöter människor på ett inkännande och respektfullt sätt.
Uppdragsgivare
Bland mina uppdragsgivare märks Uppsala universitet, Stockholms läns landsting, Skatteverket, Rikspolisstyrelsen och
Kriminalvårdsstyrelsen.
Samarbeten
Jag samarbetar med ett brett nätverk av psykologer och läkare inom olika områden och kan på så sätt även erbjuda större
utbildningsinsatser.

Och visst är det konstigt att hon inte nämner något om kristna uppdragsgivare?
Eller om sitt samarbete med kristen själavård – om sitt samarbete med Ellel Ministries och Gertrud storsjö!?!!

http://www.psykolog-uppsala.se/kontakt/ - Kontakt

http://psykodynamiskt.nu/?page_id=97 - Pskodyamisk (PDT)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykodynamisk_psykoterapi
http://www.kbt.nu/kbtinfo/kbt.asp?sida=kbt – Kognitiv (KBT)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykodynamisk_psykoterapi

STÅR INGET OM ATT HON ÄR KRISTEN PSYKOLOG HÄR HELLER!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Neurolingvistisk_programmering - Neurolingvistisk programmering
http://www.psykolog-uppsala.se/lankar/ - Länkar

Ej heller länk till deras församling Citykyrkan!! Verkar inte vara en enda länk till något ”kristet sammanhang”...

http://www.psykolog-uppsala.se/litteraturtips/ - Litteraturtips

Litteraturtipsen lider stor brist när man nu tänker på att hon ska vara en kristen psykolog...
MAN fick ju uppfattningen i CD-undervisningen att hon ville hjälpa människor på kristet/Bibliskt sätt!

KAN FAKTISKT INTE HITTA NÅGOT OM ”KRISTEN” PÅ HEMSIDAN!
Konstigt när man går ut och föreläser om att man är en kristen psykolog – tycker i alla fall jag!
Hon tycks alltså ha en ”roll” på sin klinik och en annan när hon ”själavårdar” med Gertrud Storsjö och i Citykyrkan...?

För att bestyrka att detta om ”synd i generationsled” är en villolära, så vill jag här visa att det finns apologeter som
varnar för detta och menar att det INTE finns Bibliska belägg för detta!

Utdrag från artikel:

http://enrichmentjournal.ag.org/200704/200704_114_gencurse.cfm - The Sins of Generational Curse

Generations Förbannelsernas Synder
1
- - - “God is raising up an army today to bring forth a powerful anointing to set the church free ... but it must have the knowledge.”
Based on Exodus 20:4,5, Neil Anderson teaches that demons are passed from generation to generation and these demons have a
foothold in the lives of Christians because of generational sins. To get the demonic strongholds out of their lives, Christians need to
find out what these strongholds are, and perform deliverance ceremonies to break them. Counselors with special knowledge of
demonic strongholds are needed if the case is severe. A special diagnostic test is given and the words to be repeated are provided,
2
such as, “I cancel out all demonic working that has been passed on to me from my ancestors.”
Derek Prince states, “There may be forces at work in our lives that have their origins in previous generations. Consequently, we may
be confronted with recurrent situations or patterns of behavior that cannot be explained solely in terms of what happened in our
3
lifetimes or personal experiences. The root cause may go back a long way in time, even thousands of years.” He continues, “Most
Christians who should be enjoying blessings are actually enduring curses … they do not understand the basis upon which they can
4
be released.”
Footnotes:
1. http://hometown.aol.com/godswaitn/genealgy/index.htm. (länken är trasig!)
2. C. Peter Wagner and Douglas Pennoyer, Wrestling With Dark Angels: Toward a Deeper Understanding of
the Supernatural Forces in Spiritual Warfare (Ventura Calif.: Regal Books, 1990), 125–159, especially 158,159.
3. Derek Prince, Blessing or Curse: You Can Choose (Grand Rapids: Baker, 1990), 32,33; also see 17–20 where
the wording and examples given make it clear that the author is referring to Christians.
4. Ibid., 38.
1

"Gud reser upp en armé idag för att föda en kraftfull smörjelse för att sätta kyrkan fri ... men den måste ha kunskapen."
Baserat på Mosebok 20: 4,5, så lär Neil Anderson att demoner överförs från generation till generation och att dessa demoner
har ett fotfäste i de kristnas liv på grund av generations synder. För att få ut de demoniska fästena ur sina liv, så behöver kristna
ta reda på vad dessa fästen är, och utföra befrielseceremonier för att bryta dem. Rådgivare med särskild kunskap om demoniska
fästen behövs om fallet är allvarligt. En särskild diagnostiskt test ges och orden som ska upprepas tillhandahålls, såsom "Jag stryker/
2
upphäver allt demoniskt arbete som har förts vidare till mig från mina förfäder."
Derek Prince uppger att "Det kan finnas krafter som verkar i våra liv som har sitt ursprung i tidigare generationer. Därför kan vi
konfronteras med återkommande situationer eller beteendemönster som inte kan förklaras enbart i termer av vad som hände i
3
vår livstid eller personliga erfarenheter. Den grundläggande orsaken kan gå tillbaka långt i tiden, till och med tusentals år."
Han fortsätter," De flesta kristna som borde njuta av välsignelser lider/uthärdar faktiskt av förbannelser ... de förstår inte grunden
4
på vilken de kan vara befriade/frisläppta."
Fotnoter:
1. http://hometown.aol.com/godswaitn/genealgy/index.htm. (länken är trasig!)
2. C. Peter Wagner och Douglas Pennoyer, Brottning med Dark Angels: Toward en djupare förståelse av de
övernaturliga krafter i andlig krigföring (Ventura Calif .: Regal Books, 1990), 125-159, speciellt 158.159.
3. Derek Prince, välsignelse eller förbannelse: du kan välja (Grand Rapids: Baker, 1990), 32,33; också se 17-20,
där formuleringen och exempel ges klargöra att författaren hänvisar till kristna.
4. Ibid., 38.
- - - Point out the lack of biblical evidence for generational curse
The phrase generational curse never appears in Scripture. The phrase generational curse or any other such phrase cannot be found
in either Testament. This in itself is not sufficient to dismiss the teaching as unbiblical. The word Trinity does not appear in Scripture,
but accurately reflects the teaching of the Bible. The fact the phrase generational curse is not found in Scripture, however, should
alert discerning Christians that care needs to be exercised in this area. Conclusive proof should be forthcoming when the full counsel
of God is surveyed.
The concept of generational curse is foreign to Scripture. When Exodus 20:5 and 34:6,7, etc., are read in their Ancient Near Eastern
context and properly interpreted, the possibility that these texts support the teaching of generational curse is completely removed.
The diagnostic tests, rituals, and prayers recommended by those who teach generational curse cannot be found in Scripture. No such
steps exist in the Bible, which is our only rule for matters of faith and practice. If generational curses were a reality, God would have
given appropriate instructions in Scripture regarding how to deal with this problem.
- - - Påpeka bristen/avsaknaden av bibliska bevis för generations förbannelse
Frasen generations förbannelse uppträder aldrig i Skriften. Frasen generations förbannelse eller någon annan sådan fras kan inte
hittas i någondera Testamentet. Detta är i sig själv inte tillräckligt för att avfärda undervisningen som obiblisk. Ordet Treenighet
uppträder inte i Skriften, men reflekterar korrekt Bibelns undervisning. Det faktum att frasen generations förbannelse inte kan hittas i
Skriften, borde däremot varna urskiljande/omdömesgillande kristna att försiktighet måste utövas i detta område. Avgörande bevis bör
komma fram när Guds fulla råd undersöks/tillfrågas.
Begreppet generations förbannelse är främmande för Skriften. När Mosebok 20: 5 och 34: 6,7, etc., läses i sitt urgamla
Österländska sammanhang och tolkas på rätt sätt, så är möjligheten att dessa texter stöder undervisningen om generations
förbannelse helt borta.
De diagnostiska tester, ritualer och böner som rekommenderas av de som undervisar generations förbannelse kan inte hittas i
Skriften. Inga sådana steg/åtgärder finns i Bibeln, som är vår enda regel för frågor om tro och praxis/utövande. Om generations
förbannelser var en realitet, så skulle Gud har gett lämpliga instruktioner i Skriften om hur man handskas med detta problem.

AMEN!

Generations Förbannelse Undervisningens Synder
Vad är skadan av att leka lite snabbt och löst med Skriften och att säga några
extra böner? Här är en ofullständig lista över de skadliga effekterna av
generations förbannelse. Det:
1. förnekar Skriftens tillräcklighet och kräver att människogenererade tester,
riter och formler läggs till Guds Ord (jämför 2 Tim 3: 15-17; 2 Petrus 1: 3-8).
2. förnekar det fullbordade Kristi verk på korset.
3. skapar ett Jesus-plus evangelium (se Gal 1: 6-9).
4. förnekar den bibliska läran om personligt ansvar.
5. flyttar oss ett steg närmare den hedendom ur vilken vi kallades.
6. lägger otillbörlig/överdriven betoning på människors gärningar,
och flirtar därmed igen med en gärningsbaserad relation med Gud.
W.E. Nunnally, Springfield, Missouri

Fortsättning utdrag ur artikel – Generations Förbannelsernas Synder:
Affirm the sufficiency of the Cross
The 21st-century church must assert the sufficiency of Jesus’ sacrifice as unequivocally as did the Early Church. Paul declared without
fear of contradiction: “When you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together
with Him, having forgiven us all our transgressions, having canceled out the certificate of debt consisting of decrees against us and
which was hostile to us; and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. When He had disarmed the rulers and
authorities, He made a public display [the reference is to the Roman spectacle where conquering emperors and generals would parade
the spoils of war and vanquished prisoners through the streets of Rome to demonstrate to citizen and enemy alike the power of the
empire] of them, having triumphed over them through Him” (Colossians 2:13–15, NASB).
Conclusion
So what is the end of the matter?
When Jesus said, “If the Son sets you free, you will be free indeed,” (John 8:36, italics added).
He meant it.
Bekräfta Korsets tillräcklighet
Tjugohundratalets kyrka måste hävda tillräckligheten av Jesu offer som otvetydigt som den Tidiga Kyrkan gjorde.
Paulus förkunnade utan rädsla för motsägelse: "Och ni, som var döda i era synder och i ert oomskurna kött, har han
gjort levande med honom, i och med att han förlät alla era synder. Och utplånade den handskrift som genom sina
stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset. Han har avväpnat
furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att han öppet triumferade över dem genom
honom.” (Kolosserbrevet 2: 13-15 Reformationsbibeln 2015).
Slutsats
Så vad är den slutgiltiga lösningen på frågan?
När Jesus sade: "Om nu Sonen gör er fria, så är ni verkligen fria." (Johannes 8:36, kursivering tillagd).
Han menade det.

Och även VAKNA Bibeltroende svenskar ser förhållandet – ser sambandet med Ellel och New Age!
Detta är kopierat från Berndt Isakssons samtalsforum oktober 2014:
http://berndtisaksson.dinstudio.se/guest_265.html
2014-01-17 19:14:29 - NÄR RYKTET SPRIDER SIG
får man gå in på datorn och ta reda på resten själv!!
Och vad hittar man där?
Det var alltså inget rykte utan EN SANNING:
"ELLEL Sverige besöker Korskyrkan, Uppsala, 18-19 jan. 2014 för en undervisningshelg.
Lördag 10.00-18.00, söndag Gudstjänst 10.30"

ellel.dinstudio.se/empty_11.html

Tittar på "Några av de ämnen vi undervisar om:" och hittar där
"Människan som ande, själ och kropp, Generationspåverkan, Helande av människans ande, Frihet från New Age och det occulta" bl.a.
Tänker på JESAJA 43:25 där det står: "Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser FÖR MIN EGEN SKULL, och dina synder kommer jag
icke mer ihåg." (mina versaler)
Mina tankar går till vad Karin Jansson skrivit i ett av sina nyhetsbrev, som brukar vara utlagda hos
Elvor o Janne, om just ELLEL: Deja Vu All Over Again.
Länken jag hittade när jag sökte på "ellel" är på engelska:
www.deceptioninthechurch.com/orrel21.html
Gamla namn sedan 70-talet passerar revy: Ann White, Agnes Sanford (tror att båda dessa var i Sverige)
AGNES SANFORD skrev en boken "DET HELANDE LJUSET" Där finns visualiseringstekniken med samt "primal energy". Sanfords pastor
Morton Kelsey studerade vid occultisten C.G.Jungs institut i Zûrich. Hela det här talet om "inner healing" bygger på Freud och Jung.
Men tyvärr tror jag inte att de i olika församlingar som åker på Ellels skolor o retreater har en aning om detta !
agnessanford.wwwhubs.com
Många liknande författare är också uppräknade i en lista
bl.a. R.W.Emerson, Mary Baker Eddy, Phineas P. Quimby, Marianne Williamsson, Norman Vincent Peale.
En ren o skär blandning av TROSFÖRKUNNELSEN och NEW AGE alltså!!!
Såg i tidningen att Ellels nye ledare predikar på söndagen. Han heter Stein Westli. Ämnet är: "Guds fadershjärta".
Känner någon till något om denne Westli så skriv gärna några kommentarer här.
Jesus kommer snart!!!

2014-01-18 17:25:03 - Syster i Jesus
Hej syskon i Kristus
Tack Berndt för din omsorg om den lilla människans kamp och väl och ve.
Efter att inte ha vågat berätta om de övergrepp jag utsätts för i sk själavård av Ellel ministries här i Sverige ska jag nu till
slut ta upp det här. Jag blev bl.a. tvingad till att berätta om saker jag utsatts för i min församling med följd att jag sedan
blev utfryst mm och demoniserad för att ha kritiserat ledningen. Blev utsatt för flera övergrepp på denna kurs och mår
fortfarande väldigt dåligt flera år efteråt. Kände bekräftelse och tröst när jag läste inlägg här och från Karin Janssons
nyhetsbrev.
Guds välsignelse Jesus kommer snart!

KJ = Angående Stein Westli ovan:
https://ellel.org/sg/popups/profiles/stein-westli
Stein Westli
Leader of Ellel Sweden
Stein leads the work of Ellel Ministries in Sweden. He was born in Norway in 1960. As a preschool
teacher, he worked in kindergarten for 16 years, where his heart was to get to know the unique
personality of each child, not trying to mould everybody into the same shape. In 2000 he came to a
crossroads in his life, realizing that God had something new for him.
God led him to take the NETS school, after which he started working with Ellel Norway as ministry manager as well as
teaching in both Norway and Sweden. In September 2012, he took on the role of leader of Ellel Sweden. Stein has a vision
for reaching out to all the Nordic countries with the Kingdom teaching and principles that Ellel Ministries is bringing.
He loves to spend time walking in the woods or mountains. In the winter, cross country skiing is his favorite activity.
Stein Westli
Ledare för Ellel Sverige
Stein leder arbetet Ellel Ministries i Sverige. Han föddes i Norge 1960. Som förskollärare arbetade han
på dagis i 16 år, där hans hjärta var att lära känna varje barns unika personlighet, och inte försöka stöpa alla
i samma form. År 2000 kom han till ett vägskäl i sitt liv och insåg att Gud hade något nytt för honom.
Gud ledde honom att ta NETS skolan, varefter han började arbeta med Ellel Norge som ministry direktör samt
undervisa i både Norge och Sverige. I september 2012 tog han på sig rollen som ledare för Ellel Sverige.
Stein har en vision om att nå ut till alla de nordiska länderna med undervisningen om Konungariket och principer
som Ellel Ministries kommer med. Han älskar att spendera tid med promenader i skogen eller bergen. På vintern är
längdskidåkning hans favoritaktivitet.

Detta är visserligen från 2013... men finns fortfarande på nätet när man söker...
http://www.cks.se/stresshantering-ur-ett-bibliskt-perspektiv/

Stressen och det snabba tempot i samhället påverkar oss
alla, stora och små, och många av de sjukdomar vi ser idag
kan relateras till stress. Hur kan vi som kyrka stå emot och
bli fria från stress/utmattning och istället förmedla frid till
människor i vår omgivning? Denna fråga och fler kommer
vi närma oss under denna undervisningsdag. Det kommer
även finnas möjlighet till förbön för de som lever under
stress och med utmattning.
Dagen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt är
berörda av ämnet.
Stein kommer att undervisa om stresshantering med följande teman:
• Bekymmer som orsak till stress
• Hur kan jag hantera livets omständigheter utan att bli stressad
• En väg till frihet från stress
• Upprättelse från utbrändhet
Seminariet är öppet och utan avgift, men en frivillig gåva för omkostnader och till Ellels arbete i Sverige kommer att tas upp.
Lördag den 4 maj, kl 11.00–16.00 i Kyrksalen.
Detta inlägg publicerades den 11 april 2013 i kategorin Kurser och seminarier, Övrigt. Du kan följa diskussionen via RSS 2.0.
Delta i diskussionen genom att lämna en kommentar här eller pinga inlägget från din blogg.

Klart att Citykyrkan ska ha Ellels föreståndare att komma och undervisa...
Gertrud Storsjö är ju med i församlingsledningen i Citykyrkan!

http://ellel.dinstudio.se/news_1.html = Ellel Sverige har fått ny hemsida: www.ellel.se

http://helande.dinstudio.se/news_35.html
Länkade sidor
Kyrktorget
Allkristen Gemenskap
Predikaren
Guldstadens klippa
Segertonen
Ellel
Tidningen Flammor
Bibeln
Youtube
http://helande.dinstudio.se/empty_34.html

"Stein Westli planerar att återkomma nästa höst."

På Ellels NYA hemsida ser man tydligt att Gertrud Storsjö är med i ”Ellel Sveriges Styrelse”:
http://ellel.se/om%20ellel/index.html - Om Ellel Ministries
--Ellel Ministries i Sverige
Ellel Ministries Sverige, som är en del av Ellel Ministries International, är i högsta grad en
lekmannarörelse, med bara en anställd ledare, och engagerar i dag ett femtiotal ideella medarbetare,
från olika samfund och rörelser, som förebedjare och lärare. Ekonomiskt bärs verksamheten till stor
del upp av gåvointäkter. Arbetet leds för närvarande av Stein Westli och en styrelse.

Styrelse:
Stein Westli, ledare, Nora
Anita Halvardsson, Vintrosa
Kent Hiding, Lindesberg
Gertrud Storsjö, Bromma
Anita Frisk, Mariestad
Stig Alesand, Nyköping
Kassör:
Ralf Nilsson, Örebro

Stein Westli, ledare för
Ellels arbete i Sverige.

Ellel Sveriges styrelse, från vänster: Gertrud Storsjö, Anita Frisk, Stig Alesand,
Stein Westli, Anita Halvardsson och Kent Hiding.

Mina varningar om Ellel Ministries... och dess NAR-koppling... kan man läsa om i nyhetsbrevet:
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg Ellel Ministries = NAR - Del 3 >>
Ha inget med detta att göra!

