
Kommentarer angående Nyhetsbrev från PTL Ministries 
 
I bifogad JPEG #  finner ni en skannad kopia på nyhetsbrev från PTL Ministries / Tommy Lilja… 
Här kommer några kommentarer om detta brev som jag skrev den 4 maj, 2010!   Free of charge ; -) 
(jag gör endast småändringar – ni får ta det som det är!) 
 
För det första så vet jag inte varför jag får hans nyhetsbrev… det kommer regelbundet sedan några år 
tillbaka. Jag har inte hört honom på någon konferens eller så, så jag vet inte hur han har fått min adress… 
(troligtvis genom något ”nätverk”...) 
  
Jag har många gånger ifrågasatt hans nyhetsbrev som berättar om ”massor som kommer till frälsning” och 
undrat VEM (i de olika länderna) som tar hand om dessa för att ”lärjunga dem” till att följa Kristus…  
 
Har även undrat över all skriveri om att Judar hämtas hem till Israel, men sällan nämns det om att de 
behöver möta Jesus och bli frälsta… 
 
Bara på hans webbsida om just detta, http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=oge&submeny=oge, 
skriver han så här:  
Vanliga frågor om Operation Great Exodus 
Operation Great Exodus (OGE) är en del av PTL Ministries och grundades 1997. OGE:s uppgift är att:  
· Hjälpa judar ute i världen att flytta hem till Israel 
· Motverka antisemitism 
· Undervisa om landet Israel, folket judarna och staden Jerusalem utifrån Bibeln 
Klicka gärna på länken ovan och läs hela sidan så finner du att här finns INTE ETT ORD OM FRÄLSNING ELLER 
EVANGELIUM!!!  ;: -( 
Borde det inte stå att en av deras uppgifter är att evangelisera – dela Kristi Evangelium, som är Guds kraft till 
frälsning, med dem??? 
Att lära dem att tillbe Gud i Ande och Sanning? Anser inte Tommy Lilja att de är ”syndare”? 
I det bifogade brevet skriver han om ett uppdrag som Jesus har gett dem… skulle inte Jesus Kristus ha 
inkluderat Judarna i detta uppdrag – att nå ut till även dem? 
Jo, Skrifternas Jesus Kristus skulle definitivt ha gjort detta! 
 
Jag har ibland tänkt ringa och be dem att sluta skicka brev till mig, men det har liksom inte blivit av…  
Och nu tänker jag inte göra det – NU vill jag få fortsatt information för att läsa mer om ”Rom” i 
nästkommande Nyhetsbrev! Se nedan...    (Det kom inget direkt ”mer om Rom”...i så fall har jag missat det!) 
 
Så kom detta brev för ca 2 veckor sedan… (Läs april 2010)  
Vänligen läs nyhetsbrevet i sin helhet! Jag kan bara inte låta bli att kommentera!  
 

1) ”Räkna med pengar” 
Ja, det lär vara en bok som kommer på topplistan – blir kanske en ”bästsäljare” inom ”karismatiska kristna” - 
vem vill inte ha pengar!? Trosrörelse & framgångsteologi så det ekar om det – bara i titeln! 
 

2) ”Först läser jag Bibeln (evangelierna) eller böcker som ”triggar” igång mig!” 
Låt mig poängtera att han skriver att han endast läser evangelierna!!!   Annars hade han inte behövt skriva det 
Och här jämställer han ”böcker” som OK att läsa ”istället” för evangelierna… Mycket ledsamt! 
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3) Hans bönemetod låter mer som suggestion och visualisering… vilket kommer från New Age! 
Det är skrämmande att läsa hur han kommer med villoläran; ”om vi bara ber & talar högt och ser det framför 
oss så har vi det i Anden och att den osynliga världen och Guds rike arbetar nu på att det skall manifestera 
sig i verkligheten!” Detta är, skulle jag vilja påstå, en sorts ”magi”!!!  
Att försöka styra Gud… som om Gud skulle ”lyda” oss!? ; -( 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Suggestion - Suggestion 
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_visualization - Visualization (Visualisering) 
 

4) ”Jag tror att du skall be på ett liknande sätt” 
Ja, det bekräftar att han vill sprida denna villolära!!!  
Först nämner han om att denna bönemetod finns i hans bok och sen skriver han att han tror att läsaren skall be på ett 
liknande sätt… 
 

5) ”Ditt bästa liv är nu”…    
”Evangelierna är handboken och den helige Ande vill fylla dig med drömmar om din ljusa framtid. Guds rike är 
redan här och Jesus vill leva ut sitt rike igenom dig idag.” 
Än en gång upphöjer/framhäver han Evangelierna framför HELA BIBELN!!!  Som jag har förstått det och lärt mig genom 
att läsa Guds Ord: 
”Och du känner från barndomen de Heliga skrifterna som kan undervisa dig till frälsning genom tron på Kristus Jesus. 
Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i 
rättfärdighet, för att en Guds människa skall bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk.  
2 Tim. 3:15-17 
Här står det tydligt att HELA BIBLEN ÄR HANDBOKEN!  
Märk också att när Paulus skrev till Timoteus så fanns inte hela Bibeln!  
G.T. fanns i sin helhet, men inte fanns alla breven i N.T. = så det är ju uppenbart att Paulus hänvisar till G.T. också! 
 
Den Helige Ande vill fylla mig med drömmar om din ljusa framtid…?!!  Bibelord, tack!  
Den Helige Ande som jag känner utifrån Bibeln vill fylla mig med…just Bibeln = Guds Ord! Han vill ge mig kraft, ork & 
lust att läsa Guds Ord! Utifrån Guds Ord får vi hopp! 
“For I know the thoughts that I think toward you, saith the LORD, thoughts of peace, and not of evil, to give you an 
expected end.” Jeremiah 29:11 (KJV) 
 “For I know the thoughts that I think toward you, says the LORD, thoughts of peace and not of evil, to give you a future 
and a hope.” (NKJV) 
Det är Gud som säger detta! 
“And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh; and your sons and your daughters 
shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions:” Joel 2:28 (KJV) 
Här står ett löfte om att “gamla män skall drömma”… men jag tror att det handlar om MER än “min ljusa framtid”! 
 
Detta ”kliar i öronen” på de flesta! 
 
JAG TYCKER, PERSONLIGEN, ATT DETTA ÄR STARK PÅVERKAN FRÅN TROSRÖRELSEN SOM FRAMHÄVER ENBART 
EVANGELIERNA… 
 

6) ”Du är underbar säger den helige Ande” 
Jag vet inte om jag är lite extra känslig när jag anmärker denna mening… men jag vill gärna ha Bibelvers på detta! 
Guds Ord säger om oss: 
“But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags; and we all do fade as a leaf; and our 
iniquities, like the wind, have taken us away.” Isaiah 64:6 (King James Version) 
”Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som 
löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.”  (Folkbibeln) 
Inte mycket att komma med – om det inte vore för Guds Nåd och rening i Lammets Blod! 
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“I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right 
well.” Psalm 139:14 (King James Bible) 
”Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.”  (Folkbibeln) 
Det är Guds verk som är underbart när Han skapade mig och dig! Vi är underbart skapade säger Guds Ord! 
 
Att skriva att den Helige Ande ”säger något”… ger mig lite ”varningskänsla”... 
Guds Helige Ande lyfter alltid fram Guds Ord – det Gud har sagt. Den Helige Ande är visserligen en av treenigheten = 
Gud… men som jag har lärt från Bibeln så påminner Han om vad Jesus, som Är Ordet, har sagt = Bibeln! 
 
ÄN EN GÅNG VERKAR DET SOM STARK PÅVERKAN FRÅN TROSRÖRELSEN SOM FRAMHÄVER HELIGE ANDE (ANDEN) 
ÖVER GUDS ORD… 
 

7) ”Att få föra själar till Jesus, att få vara med när en tom människa, död i anden, får kontakt med Gud, när själen blir 
levande gjord och Gud flyttar in i den nyfrälste, är en enorm upplevelse.” 
AMEN, AMEN OCH AMEN! Det enda påstående som jag till 100 % känner är helt OK! 
 

8) ”Framöver väntar Indien, Nepal, Israel (väckelsekampanjer i maj) och Rom!! Varför Rom? Undrar du. Jag skall 
berätta senare, men Rom är strategiskt, därför att en gång i tiden var Rom världens väckelsecentra. Aposteln 
Petrus, ledde sitt arbete härifrån och innan Jesus kan komma tillbaka, måste allt återupprättas, även en stor 
andefylld församling i Rom. Jag tror att Gud öppnat en väg för mig och oss Karin, att vara en del av församlingens 
upprättande i Rom. Detta ingår i det uppdrag Jesus gett oss, att nå 1 miljon människor med evangelium före 2010, 
och vi är på god väg!” 
HJÄLP! 
Hör ni Katolicismen inbakat i detta? Och hör ni Latter Rain Läran?  DETTA ÄR SKRÄMMANDE! 
-      NÄR var Rom världens Väckelsecentra?  Under Konstantin – som ”kristnade” hedniska helgdagar??? 
-      NÄR var Petrus i Rom? Bibelverser, tack! 
       OM han hade varit där - skulle då inte Paulus ha hälsat till honom när han skrev Romarbrevet och hälsade till sina     
       bröder?!!!? 
-      …och innan Jesus kan komma tillbaka, måste allt återupprättas,…    …församlingens upprättande i Rom.  
       = Latter Rain utan tvekan! 
INGEN TVEKAN OM ATT TOMMY LILJA ÄR STARKT PÅVERKAD AV TROSRÖRELSEN S LATTER RAIN LÄRA OCH 
KATOLICISM!!! 
”…det uppdrag Jesus gett oss,…” 
Vi ska vinna så många människor vi kan till frälsning och göra allt vi kan i enlighet med Guds Ord – helt klart! 
OM det var Jesus som gav detta uppdraget – att nå 1 miljon före 2012 – så kommer det att uppenbaras snart,  antar 
jag…det är ju snart slut på 2011!  OM det var från Honom så KAN Han också ”uppfylla det”! 
  
Men man kan inte läsa på hans hemsida, om just detta, att Jesus gav det uppdraget...i så fall missade jag det 
Men man kan inte läsa på sidan om just detta att Jesus gav det uppdraget, i alla fall så missade jag det! 
http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=miljon  
 

9) PS//för dig som har tillgång till internet så bloggar jag varje dag på www.pastortommys.blogspot.com //DS  
Jag har inte tagit mig tid att kolla hans blogg…vet inte om jag har lust, uppriktigt sagt! 
 

Jag vill uppmuntra er att ”varna” för Tommy Lilja / PTL Ministries – framför allt till alla som 
vill gå på Bibelskola! 

http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=distans&submeny=utbildning  

Vad är PTL ministries? 
http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=vadptl&submeny=ptl 
PTL Ministries är en samfundsoberoende organisation vars uppgift är att:  
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http://www.pastortommys.blogspot.com/
http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=distans&submeny=utbildning
http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=vadptl&submeny=ptl


- Predika evangelium till alla folkslag  
- Starta upp och bedriva apostoliska utbildningscentra                                  = Trosrörelse långväga!   
                 Låter NAR-aktigt  -  Han är kanske medlem i Peter Wagners NAR / ICA!?!  
- Sända ut nyutbildade församlingsplanterare till onådda folkgrupper              
                           Eller kanske medlem i Johannes Amritzers Skandinaviska Nätverk för Apostolisk Kristendom!?! 
- Starta, förnya och utveckla församlingar                                                                   
                   Amritzer (SOS Mission) har ju varit (kanske fortfarande är?) lärare på PTL Bibelskolan! 
- Bedriva Operation Great Exodus arbete 
 
Det är med sorg och bedrövan som jag skriver detta. Mycket mer kunde ha kommenterats…  
Om jag har fel i något av mina påståenden, så tar jag tacksamt emot tillrättavisning med Bibelord som bestyrker 
argumenten! 
Om jag har rätt - please, take heed! 
 
För Sanningen,                                       

Karin Jansson 

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8 

 
 
 
 http://pastortommys.blogspot.com/2010/03/efterskalv-vantas-till-pask-i.html - Efterskalv väntas till påsk i Sölvesborg   tisdagen den 30:e mars 2010 
 --- 
 Lägg därtill att min vän, "the Apostle of Christ", Johannes Amritzer, inleder torsdag kväll och fredag fm. Amritzer har ju 
 en förmåga att trigga igång det mesta! På lördagskvällen får vi besök från USA, mrs Paige reser i hela världen och har en 
 atmosfär med sig av den helige Ande som riskerar att uppfylla allt som rör sig i lokalen. Pastor Ola (Skara Pingsst) som 
 undervisar på lördag fm kommer att förvåna och uppenbara Ordet, därtill kommer Bengt Johansson under fredagen att 
 dra loss oss alla i lovsång inför Gud. Jag vill verkligen uppmuntra dig att inte missa ett möte, därför att det händer något i 
 helgen som kommer att ha livsförvandlande effekt på många också på dig.          Upplagd av pastor Tommy Lilja kl. 11:31   

 
 

 http://www.missionsos.com/arkiv/sv/segerrapport/2004-3-host.pdf - Helgen efter var det dags att besöka PTL Ministries Summer Camp uppe i 
 Boden med pastor Tommy Lilja i spetsen. Johannes undervisade på deras sommarbibelskola och talade på söndagkvällens möte. 
 

 Pastor Ola Gustafsson  -  Pingstförsamlingen Skara är fortfarande lärare på PTL Bibelskola: 

 http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=distans&submeny=utbildning -  Utbildning – Distans - Bibelskolan för dig som inte kan flytta, PTL distans 
 Nu kan du ansöka till PTL distans, bibelskolan som du kan läsa hemma i vardagsrummet. 
 Sedan flera år tillbaka utbildar vi elever från hela Sverige. Den gemensamma faktorn är att de alla längtar efter att få gå bibelskola, 
 men av olika anledningar kan de inte flytta från orten. Vi vill fylla det behovet. 
 Vi tror att det finns en stor outnyttjad potential i våra församlingar, troende som vill få en rejäl bibelgrund att stå på, för att kunna tjäna 
 Jesus på ett effektivt sätt. Om du tillhör dem är du välkommen att bli elev hos oss. Vi vill hjälpa dig att förvalta de gåvor Gud lagt ner i 
 dig på bästa sätt, så att både du och din församling blir välsignade. 
 Vilka kan då söka? Vår utbildning är utformad så att alla som vill tjäna Gud skall kunna söka. Vi har genom åren haft elever från alla 
 möjliga sammanhang och med olika mål. Om vi tror att du kommer att klara det? Ja, om du har möjlighet att avsätta en stund varje 
 dag och verkligen vill, kommer du att göra det som flera gjort före dig - ta examen vid vår distansbibelskola.  
 Du kommer dessutom att få stöd och hjälp av pastor Ola Gustafsson och Monika Edén, som idag båda har lång erfarenhet av att 
 arbeta med elever som studerar på distans. 
 

 http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=155&oid=2338 -  Aktuellt / Tidningen Pingst.se / Rekommendationer                 Rekommendationer | 11 jun 2008  

 Ola Gustafsson har under drygt tio års tid arbetat deltid eller ideellt som pastor i Folkkyrkan i Sölvesborg.  
 Han har varit ansvarig för PTL distansbibelskola och regelbundet undervisat vid bibelskolan. Ola är en mycket god förkunnare och 
 bibellärare. Han är ansvarsfull och eftertänksam. Han har dessutom en högskoleexamen som dataingenjör. Ola är drygt 30 år, gift med 
 Jessica och har tre barn. I sommar arbetar de på Löttorps camping. Han söker nu tjänst inom pingst som föreståndare eller 
 medarbetare. Ola kan nås på telefon 073-4163457  
 Han rekommenderas varmt av äldstekår och församling i Sölvesborg. Tommy Lilja Föreståndare Folkkyrkan Sölvesborg 
 (Ola kallades därefter till Pingst i Skara!) 
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