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                             Kopia på e-mail utskick 2008-08-20 
     Ursäkta SvEngelskan…. 
     De flesta länkarna är tyvärr trasiga! 
     
     

 
 
Syskon i Herren! 
Jag skickar lite ”gammal information”… detta kom ut för några dagar sedan… men kanske någon har missat det..? 

Vad som är nytt, för mig i alla fall, är att läsa rapport om Todds ”excessive drinking” (omåttliga/överdrivna drickande)… från 
Fire Ministries/Toronto Airport Christian Fellowship, John Arnott – se nedan. 
  
Varför skickar jag detta vidare???  Därför att det kan förklara vilken sorts ”ande” som varit med på dessa möten och orsakat 
sådana stökiga manifestationer… 
Vad är det som folk egentligen har tagit emot när de gått fram för att ’ta emot’ och ta ’smörjelsen’ med sig hem???   
  
Jag tror det är av vikt att Kristi Kropp, församlingen, får veta vad som pågått ”bakom kulisserna” i Lakeland, så att vi kan ta 
avstånd från detta och bli medvetna om allvaret att kunna urskilja det som är rätt och fel… 

Guds Frid är en av Andens Gåvor… jag vågar frimodigt påstå att det varit tvärt om i Lakeland… mestadels har det varit fullt av 
Ofrid…  

Låt oss fortsätta be för Todd och hans familj… men också för de som varit i Lakeland och kanske upplever förvirring och 
besvikelse… låt oss be att de får hjälp till sund doktrin och insikt i att avsäga sig det inflytande av ’impartation’ och den ”ande” 
de tagit emot!  
Låt oss också be för de pastorer och andliga ledare, som bejakat Lakeland ’väckelsen’, att våga erkänna att de bedömt fel och 
våga ta avstånd och börja predika Guds Ord och sund doktrin!  Må ingen stolthet stå i vägen… Låt oss tro på och be om en Sann 
väckelse präglat av omvändelse som leder till helgat leverne! 
  
Läs gärna artikeln ”Allt är inte Gud som glimmar” av Wilgot Fritzon, Ljus i Öster: 
 http://www.ljusioster.se/bilder/pdf/2008/Ljus%20i%20Öster%206-08%20webb.pdf  LÄNK TYVÄRR TRASIG - GÅR EJ ATT HITTA!  

SE BILAGA # 5 ”Ledare 8.2008 Allt är inte guld som glimmar”. 

  
  
För Sanningen,  
Karin Jansson 
  
  
Jag fick denna information igår… 
UPDATE: After originally claiming no third party was involved in his filing for separation from his wife, evangelist Todd Bentley 
confessed to his ministry’s board of directors last week that he had engaged in “an unhealthy relationship” with another woman—
the second such occurance in three years. A letter written by Fresh Fire Ministries’ board stated that Bentley had “entered into an 
unhealthy relationship on an emotional level with a female member of his staff.” Another statement released by Toronto Airport 
Christian Fellowship pastor John Arnott, one of the three leaders appointed during the Lakeland Outpouring to oversee Bentley, 
added reports of “excessive drinking” to the mix. Bentley has since resigned from Fresh Fire’s board of directors and will 
“refrain from all public ministry for a season to receive counsel in his personal life.” “I am deeply saddened for the body of 
Christ that has been disillusioned yet again,” Arnott said. “Had any of us known what was just ahead, perhaps we would have 
been able to intervene before things went into crisis.” [freshfire.ca, 8/15/08; tacf.org, 8/17/08; theledger.com, 8/18/08] 
  
Och jag har kollat upp ovanstående citat – det finns bekräftat på nedanstående länkar… 
Catch the Fire Ministries/Toronto Airport Christian Fellowship, August 17, 2008, John Arnott: 
Todd has chosen to do something that is wrong according to Scripture, and his timing to announce it was equally inappropriate. 
Everyone is asking, "What happened?" "Why didn't anyone see this coming?"  We are making the answers to those questions a 
matter of prayer, and are as shocked and saddened by what has just happened as you are. Furthermore, it has now come out that 
there has been some inappropriate behavior, both with excessive drinking and also with a female member of his staff. Please 
don't jump to conclusions or assume the worst, but this behavior is wrong before the Lord.   
http://www.tacf.org/tacforghome/Visitors/LakelandToddBentleyUpdate/tabid/761/Default.aspx LÄNK TYVÄRR TRASIG - GÅR EJ ATT HITTA! 
  
We wish to acknowledge, however, that since our last statement from the Fresh Fire Board of Directors, we have discovered new 
information revealing that Todd Bentley has entered into an unhealthy relationship on an emotional level with a female 
member of his staff. In light of this new information and in consultation with his leaders and advisors, Todd Bentley has agreed to 

http://www.ljusioster.se/bilder/pdf/2008/Ljus%20i%20Öster%206-08%20webb.pdf
http://www.tacf.org/tacforghome/Visitors/LakelandToddBentleyUpdate/tabid/761/Default.aspx


step down from his position on the Board of Directors and to refrain from all public ministry for a season to receive counsel in his 
personal life. http://www.freshfire.ca/?Id=1065&pid=8 LÄNK TYVÄRR TRASIG - GÅR EJ ATT HITTA! 
 dagen.se:  Todd Bentley hade "olämpligt förhållande" med kvinnlig medarbetare 
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=156648  LÄNK GÅR TYVÄRR EJ ATT LÄSA! 
  
  
Här kommer annan intressant information: 
  
LIVET EFTER LAKELAND: Analysera förvirringen av J. Lee Grady i Charisma News 
(Obs! Charisma News är den karismatiska rörelsens största tidning). 
Här följer en sammanfattning! 
http://www.elvorochjanne.se/LAKELAND%20OUTPOURING/Livet%20efter%20Lakeland%20-%20Andrew%20Stroem%20-
%2014%20-%208%20-%2008.htm      DENNA LÄNK FUNGERAR!!!  ;-D) 
  
  
Vad säger då hans partners om de problem Bentley haft i lång tid i sitt äktenskap: 
“C. Peter Wagner, ledare av International Coalition of Apostles, skrev på sin internetsida förra veckan (innan nyheten om Bentleys 
separation blev känd) att han höll på att undersöka det osunda knutet till mötena i Lakeland. Han var ledare för gruppen som 
välsignade Bentley på scenen den 23 juni, men valde att inte uttrycka varken stöd eller kritik till de olika delarna innan han 
genomfört den undersökning han påbörjat. Det råder inga tvivel om att de sista dagarnas händelser skakat stora delar av den 
karismatiska kristenheten både i USA och andra länder, och också Steve Strang menar att de ledare som ställde sig bakom Bentley 
nu bör träda fram och ge en offentlig förklaring. Bill Johnson, pastor i Bethel Church i Redding, säger att han känt till Bentleys 
äktenskapsproblem i några år, men att han trodde problemen hade försvunnit. Onsdag kväll skulle Bentley ha sitt sista offentliga 
uppträdande i Lakeland och välsigna medarbetarna som nu fortsätter arbetet där. GOD TV har avslutat överföringarna av mötena 
där, men sände i stället - otroligt nog - ett tidigare möte där Bentley och hans fru och barn var på scenen, och där ett av mötets 
tema var hur “Gud vill återupprätta äktenskap.”" 
(Källa: DagenMagazinet.no 
. Svensk översättning: Andy)  
http://www.dagenmagazinet.no/artikkel.asp?Artid=30049   LÄNK TYVÄRR TRASIG - GÅR EJ ATT HITTA! 
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