Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev - September 2013
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Todd Bentley = NARian - DEL 5
(Marketplace Movement... 7 Mountains...)

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!
Tiden rinner iväg så fort och så mycket händer... så mycket nytt hela tiden...
Jag har samlat på mig så mycket information och känner mig överväldigad och vet knappt vart jag ska börja...
Jag har sagt det förut, säger det igen; det är som Tsunamivågor som väller in över vårt land för att inta kristenheten
och till varje pris försöka omintetgöra den... Tiden har inte varit på min sida – har helt enkelt inte haft tid, har fått
skriva lite i taget – sakta men säkert... har inte känt någon press att bli klar en viss tid, så det har fått tagit sin tid...
därför är en del information lite ”gammal” – men likväl så viktig!
Om vi går tillbaka till 2008, så var det faktiskt ”tack vare” Todd Bentley och den s.k. ”Lakelandväckelsen” som gjorde
att jag började med ”nyhetsbrev” av huvudtaget! Jag fick ett e-mail där Andrew Strom varnade för denna ”väckelse” i
Lakeland och där han offentligt tog avstånd från det Profetiska och Apostoliska nätverket...
Se bilaga # 1 – A FALSE HEALING REVIVAL, Lakeland, Florida (EN FALSK HELANDE VÄCKELSE, Lakeland, Florida).
Jag tog omedelbart till mig varningen och skickade den vidare till mina syskon i Herren... Själv hade jag inte hört om
denna ”väckelse” eftersom jag då befann mig i USA och inte har någon TV och inte följer God TV eller andra ”kristna
kanaler”... MEN min far i Sverige hade hört av en pastor som skulle åka till Lakeland och ”hämta hem smörjelsen”...
Det fick mig att starkt reagera och genom en tillförlitlig källa fick jag detta brev/e-mail skrivet av Andrew Strom.
I am extremely grateful to Andrew Strom for his strong warnings by mail/e-mail and for his book
"True or False Revival" - http://www.amazon.com/TRUE-FALSE-REVIVAL-Insiders-Warning/dp/0979907314.
Also very grateful for his YouTube-series ”AN INSIDER'S WARNING - LAKELAND - True or FalseRevival?”
http://www.youtube.com/watch?v=B-Y5R_raf6M
http://www.youtube.com/watch?v=QyW1UFzS2LY
http://www.youtube.com/watch?v=eaNiuRWHZrY
http://www.youtube.com/watch?v=eyqA7vr-4p8
http://www.youtube.com/watch?v=6fjRv1AcgiQ

Likewise for his "Kundalini Warnings" available via YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=2X1HC-3s3uI and available in
book format: http://www.amazon.com/KUNDALINI-WARNING-Spirits-Invading-Church/dp/097990739X
MEN jag vill trots min tacksamhet påpeka, att som jag uppfattat det så har Andrew Strom aldrig helt tagit avstånd från
Trosrörelsen i sig själv (bara Profet- och Apostoliska nätverket) och därför förmedlar han ännu vissa villoläror som är
typiskt inom Trosrörelsen... Därför litar jag inte på allt han skriver idag... men ovan varningar är oerhört bra och
behövliga! De tål att ses om och om igen – det är inte för sent att ta till sig varningarna!
Andrew Stoms varning för ”Lakelandväckelsen” 2008 skickade jag vidare tillsammans med en annan artikel av Joyce
Perdue – ”No Flesh Will Be Exalted” - ”Inget Kött Skall Bli Upphöjt” – Se bilaga #2.
Texten i mitt e-mail som bifogades dessa artiklar blev på ordentlig SvEngelska, tyvärr... men p.g.a. tidbrist så lägger jag
inte ner tid på att översätta detta... Däremot har jag fixat en del länkar som försvunnit.
Se bilaga #3 ”Ang. Revival in Lakeland Florida...” Jag skickade detta till mina kristna e-mail kontakter och fick en väldig
blandning av respons – klart att det rörde till! Fick en del svar som var tacksamma för varningen, men också flertalet
svar som, otroligt nog, försvarade händelsen i Lakeland!!!

Detta gjorde att jag leddes in i vidare forskning om Todd Bentley och Trosrörelsen m.m.
Jag fick veta MER än vad jag hade önskat – MER än vad jag egentligen orkade med att veta!
MEN HERREN VISSTE ATT JAG SKULLE ORKA MED OCH SANNINGEN GÖR OSS FRIA! ;-D)
Det i sin tur ledde till fler ”varnings e-mail”... då jag upplevde det oerhört viktigt att varna...
Jag tog med ”detta gamla” för att påminna om villolärorna som ifrågasattes under ”Lakelandväckelsen” 2008 ...
och som – tack vare detta – gett många av oss ny vaksamhet...
Det blir nog dessvärre lite SvEngelska i detta nyhetsbrev också... sorry!
Att Todd Bentley ”kommit tillbaka i tjänst” har vi ju vetat ett bra tag... jag har ju skrivit om det:
Nyhetsbrevet: En ny falsk väckelse på gång mm >>
Nyhetsbrevet: Todd Bentleys Comeback + Frågor o Svar >>
" Fire Fire Fire" U Christiansson, Todd Bentley mm >>

Så i år drog Bentley igång ytterligare en ”väckelse” och God TV hjälpte återigen till att förmedla detta!!!
http://www.youtube.com/watch?v=vXioHMGOleM - Todd Bentley On God TV Speaking about Lakeland, his fall & restoration
Todd Bentley talar om Lakeland, sin nedgång & återupprättelse på God TV
This is a broadcast of GOD TV with Todd Bentley sharing about Lakeland, his fall, the end of his marriage, his marriage to Jessa,
and the restoration process, and the impact of Rick Joyner, Bill Johnson, Bob Jones, and others on his restoration process, and then
his return to full time ministry. Comments have been turned off. Thank you for your understanding.
This appeared online on God TV, and they are the full right holders to this broadcast. Nothing has been edited. It is on here as a
public service announcement to the wider community. All rights reserved controlled by God TV. Should you wish to view God TV or
support their ministry, please do so at this link: http://www.godtv.com.
Publicerad den 21 jan 2013
Detta är en sändning av GOD TV med Todd Bentley som delar med sig om Lakeland, sin nedgång, slutet på hans äktenskap,
hans äktenskap med Jessa, och återupprättelseprocessen, och påverkan/effekterna av Rick Joyner, Bill Johnson, Bob Jones,
och andra under hans återupprättelseprocess, och sedan hans återkomst till heltidstjänst.
Kommentarer har inaktiverats. Tack för din förståelse.
Detta visades på nätet på God TV, och de är fulla rättighetsinnehavare till denna sändning. Ingenting har redigerats. Det visas
här som ett offentligt servicemeddelande till samhället i stort. Alla rättigheter förbehållna styrs av God TV. Skulle du vilja titta
på God TV eller stödja deras ministry/tjänst, vänligen gör det på denna länk: http://www.godtv.com.

Här kommer några “urklipp” med citat från denna sändning från God TV. Mina kommentarer i röd text:
Jag skulle kunna se denna sändning om och om igen och skriva ner massvis av citat, men dessa får räcka...
Visst är det underligt att resa ända till Jerusalem bara för en intervju!!?
Pengar som kunnat användas på bättre sätt, kanske?!

“… and all that stuff that came with revival”…
"... Och allt det där som kom med väckelse" ...
Här skyller han sin synd/sin nedgång på väckelsen!
Som om väckelsen skulle kommit med ”saker” som gjorde att han
syndade!!! Det skulle vara väckelsens fel... dålig ursäkt!!!

“I was not at all involved having sex with Jessa at the revival”…
“I got into a relationship that was premature”…
"Jag var inte alls inblandad med att ha sex med Jessa under väckelsen"...
"Jag hamnade i en relation som var förhastad" ...

Förnekande????
2008-08-19 så rapporterades det på olika hemsidor:
“inappropriate behavior, both with excessive drinking and also
with a female member of his staff”
Varför annars avbryta Lakeland?!!?

Se Bilaga #4 ”E-MAIL 2008-08-20” – tyvärr är de flesta länkarna trasiga... MEN här kan man läsa:
http://charismamag.com/index.php/fire-in-my-bones/20005-the-tragic-scandal-of-greasy-grace?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_content=karin%40mastercare.se&utm_campaign=FIMB+3-11

The Tragic Scandal of Greasy Grace - J. Lee Grady Newsletters - Fire In My Bones
In a statement released March 10 by Rick Joyner, the popular author and minister who is overseeing Bentley's restoration process, we were
told that
(1) Bentley married his new wife several weeks ago and moved to Joyner's base in Fort Mill, S.C.;
(2) Todd and Jessa agree that their relationship was "wrong and premature" and that it "should not have happened the way it did";
(3) Bentley will remain out of public ministry while he seeks healing; and
(4) Joyner will oversee the healing process with input from Dallas pastor Jack Deere and California pastor Bill Johnson.

Den Tragiska Skandalen av Smutsig Nåd - J. Lee Grady Nyhetsbrev - Fire In My Bones
I ett uttalande som offentliggjordes den 10 Mars av Rick Joyner, den populäre författaren och pastorn som övervakar Bentleys
återupprättelseprocess, fick vi veta att
(1) Bentley gifte sig med sin nya fru för flera veckor sedan och flyttade till Joyners bas i Fort Mill, SC (= South Carolina);
(2) Todd och Jessa instämmer att deras förhållande var "fel och förhastat" och att det "inte borde ha hänt som det gjorde";
(3) Bentley kommer att förbli ur offentlig tjänst/ministry medan han söker helande; och
(4) Joyner kommer att övervaka helandeprocessen med input från Dallas pastorn Jack Deere och Kaliforniern pastorn Bill Johnson.

I bilaga #4 finns en länk som fungerar – en artikel från Elvor och Janne! Jag tar med den här:
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

Det var i slutet av juli 2008 – som jag kom i kontakt med Elvor och Janne... också ”tack vare” Todd Bentley!!!
Jag sökte om honom och fann på så sätt deras hemsida... Guds förunderliga Vägar!
Här finns artiklar som de skrev om ”LAKELAND VÄCKELSEN” http://www.elvorochjanne.se/LAKELAND%20VACKELSEN%20ny.ht
I bilaga #4 hade jag även med länk till 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 Av någon anledning har denna artikel tagits bort,
men kan läsas i Bilaga #5 ”Ledare 8.2008 Allt är inte guld som glimmar”
Tillbaka till Todd Bentleys “förnekande”…
To read Rick Joyner's and Todd Bentley's public statement: http://charismamag.com/index.php/component/content/article/20003
Those of you who were touched by the Lakeland Outpouring do not lose your encouragement. What happened there was from God, and Todd is a true
servant of God. He has made some mistakes, and he is trying to get his life back in order, and you can be confident that he will. Throughout the Bible, many
of the greatest heroes in it also made some of the worst mistakes. King David, possibly the greatest hero in the Bible after Jesus, made one of the most
horrible mistakes, not only committing adultery, but murdering the husband of the woman he committed it with. God knew that was going to happen with
David when He called him, and He loved David before, during, and afterward.
One of the remarkable events in the Bible is that the Lord then used Bathsheba to bring forth the heir to the throne, Solomon, and she is part of the
genealogy of Jesus. It still stretches me, but we need stretching in the grace of God. At the same time, we must balance it with how God hates divorce, and
it is one of the scourges of our times that is tragically hurting many, many people. Marriage is under such an assault now because it is so important.
However, legalism will not overcome lawlessness. This situation and similar ones that almost every church and family are now being faced with is one that
we need answers for. We cannot run from Him, but must run to Him with our need.

För att läsa Rick Joyners och Todd Bentleys offentliga uttalande: http://charismamag.com/index.php/component/content/article/20003
Ni som berördes av Lakeland Utgjutandet förlora inte er uppmuntran. Vad som hände där var från Gud, och Todd är en sann Guds tjänare. Han har gjort
några misstag, och han försöker få sitt liv tillbaka i ordning, och ni kan vara säkra på att han kommer att få det. Genom hela Bibeln, så gjorde många av de
största hjältarna i den också några av de värsta misstagen. Kung David, kanske den störste hjälten i Bibeln efter Jesus, gjorde en av de mest fruktansvärda
misstag, inte bara begick äktenskapsbrott, utan mördade maken till den kvinna han begått det med. Gud visste att det skulle hända med David när han
kallade honom, och han älskade David före, under och efteråt.
En av de märkliga händelserna i Bibeln är att Herren sedan använde Bat-Seba att frambringa tronarvingen, Salomo, och hon är en del av Jesus genealogi.
Det stretchar mig fortfarande, men vi behöver stretching i Guds nåd. Samtidigt måste vi balansera det med hur Gud hatar skilsmässa, och det är en av vår
tids gissel som tragiskt skadar många, många människor. Äktenskapet är under sådan attack nu eftersom det är så viktigt. Dock kommer lagiskhet inte att
övervinna laglöshet. Denna situation och liknande som nästan varje kyrka och familj nu ställs inför är något som vi behöver svar på. Vi kan inte springa ifrån
Honom, men måste springa till Honom med våra behov.

Varför nämna om Bat-Seba OM inte sex var involverat??!!
Ja, det får vara Todds ord och Rick Joyners ”försvar”...
MEN... VARFÖR sluta en väckelsekampanj (som man påstår är från Gud) om ”INGENTING hände”??!!?
Fortsättning citat:
“It was His (God’s) revival”…. “Det var Hans (Guds) väckelse”….
NEJ – det var NAR-apostlarnas väckelse – uppbackat av God TV…
OM det hade varit från Gud så hade inte alla villoläror om änglar
och obibliska manifestationer florerat...
Wendy:
…”sanctified and holy”...
“From April to June it was clean – I know it was”… then because what
happened to you and Shonna... That’s how deception got into your
mind!”
... "helgade och heliga" ...
"Från april till juni var det rent – jag vet att det var det" ... sen på
grund av det som hände dig och Shonna... Det är hur bedrägeri/
villfarelse kom in i ditt sinne!"

Bedrägeri/villfarelse var redan med från allra första början – eftersom ett falskt evangelium förmedlades!
Det var orent från början till slut!
Wendy upprepar igen ca 23:25 minuter in i sändningen:
“for the first 3 months it was fine; it was clean, it was holy. It was the Lord, sanctified and you’re walking right”.
"För de första 3 månaderna var det bra, det var rent, det var heligt. Det var Herren, helgat och du vandrar rätt ".

Hon vill till varje pris hålla fast vid att Lakeland var äkta – från Herren... ja, tror jag det – det var ju de som gjorde
Live TV-sändningar!!!
Todd ca 36:00 minuter in i sändningen:

“hopeless to the point I didn’t want to live anymore…”
"hopplöst till den punkt att jag inte ville leva längre ..."

NYGIFT – OMGIFT... hopplöst då? NEJ, JAG KÖPER INTE DETTA…
“February 2009 that I ended up at MorningStar.”
"Februari 2009, som jag hamnade på MorningStar." OBS! MorningStar är Rick Joyners bas!

Ca 1:00:20 – Todd skyller på utbrändhet (”burn out”)...
Roy ca 1:06:00 minuter in i sändningen:
“Bless your enemies…”
“Välsigna dina fiender…”
Todd var aldrig en fiende till de som ifrågasatte honom – utan till Guds Ord – då han spred
villoläror…” Det finns INGEN Bibelvers där vi ska välsigna irrlära/kätteri och falska profeter!!!
1:08:00 Wendy frågar om “Profeten Bob Jones” --“Bob has seen the revival that’s begun – the awakening – the grass root – the move in Korea…”
"Bob har sett väckelsen som har börjat – uppvaknandet – gräsroten – rörelsen i Korea ..."

Bob Jones är siaren som ”NAR-apostlarna och NAR-profeterna” ser upp till...
Framför allt Rick Joyner... Här avslöjas att Wendy ser upp till honom också!
1:09:00 “just want to preach the gospel… redefining…”
"Vill bara predika evangeliet... omdefiniera..."
= OBS! HAN FÖRMEDLAR FORTFARANDE TROSRÖRELSENS EVANGELIUM!
Omdefiniera vad då? Guds Evangelium ÄR klart och enkelt – behövs ej omdefinieras!

1:16:00 Wendy:

“The power of the words…”
“Forgive me of my sin”

"Ordens kraft..."
"Förlåt mig för min synd"

Men hon nämner inte synden vid namn! Bara ”synd” generellt...
Todd: “I have to live with my consequences – there is a price for revival…”
"Jag måste leva med mina konsekvenser – det finns ett pris för väckelse ..."

?? Really? Verkligen?! Så priset för väckelse var skilsmässa??!!!
Skulle det vara från Gud? ALDRIG!!!
Wendy: “We forgive you for aborting the revival in Lakeland…”
"Vi förlåter dig för att du aborterade väckelsen i Lakeland ..."
“Forgive us at God TV and viewers for religious spirit…”
"Förlåt oss på Gud TV och tittarna för religiös ande..."

Som sagt; Wendy/God TV håller fast vid att “väckelsen” var genuin… visst är det tragiskt!
Men det är klart; de sände ju Live världen över och försöker ”behålla hedern”...
Man kan ju tro/misstänka att de förlorade många tittare/gåvogivare 2008!
”aborterade väckelsen”... OM det hade varit från Gud så hade den inte kunnat aborteras!!!
”religiös ande”... för att kritiserat med Bibeln som rättesnöre????
Rena ”papegojesnacket” som Elvor Ohlin brukar skriva!!!
Wendy nämner om en förbannelse (“curse”)…
Jag tror att de (God TV) drog på sig denna förbannelse i år
igen när de omfamnade denna irrlära/väckelse på nytt!
“So much on internet come against me personally… as the gate
keeper of programming… I forgive you in the name of Jesus for
calling me a false prophet…
Whatever caused that in your heart – that you forgive me…”
"Så mycket på internet kom mot mig personligen... som dörrvaktare
för programmering... Jag förlåter er i Jesu namn för att ni kallade
mig en falsk profet...
Vad som än orsakade detta i ert hjärta – att ni förlåter mig ... "

Det orsakades för att hon promotade, upphöjde & försvarade en falsk profet med villoläror på scenen i Lakeland!!!
http://www.elvorochjanne.se/LAKELAND%20OUTPOURING/Livet%20efter%20Lakeland%20-%20Andrew%20Stroem%20-%2014%20-%208%20-%2008.htm (2008)

Varför sa God TV att all kriticism av Todd Bentley är demonisk? God TV sa faktisk så otroligt dumma saker och ännu värre: ”De som kritiserar Todd Bentley
riskerar att förlora sina helanden”. Det här är sekteristisk manipulation när den är som värst.

We bless Todd Bentley… because Jesus blesses him…
When we were not around, Jesus was around. We at God TV bless you.
Father we thank You for Lakeland – we thank You for the miracles – we
thank You for Todd’s heart – we thank You for You using him – we thank
You for his future. All have sinned and fallen short… quick to forgive…
Get ready for a tsunami revival…
Vi välsignar Todd Bentley ... eftersom Jesus välsignar honom...
När vi inte fanns i närheten så fanns Jesus i närheten. Vi på God TV
välsignar dig. Fader, vi tackar Dig för Lakeland – vi tackar Dig för
miraklerna – vi tackar Dig för Todds hjärta – vi tackar Dig för att Du
använder honom – vi tackar för hans framtid. Alla har syndat och
kommit till korta... snabb att förlåta...
Gör dig redo för en tsunami väckelse...

Välsignar Bibelns Jesus Kristus villoläror och villolärare? VART i Bibeln står det???

Jag vill här bara förklara en sak tydligt:
Jag tror på fullständig upprättelse inför Herren för den som kommer till Honom med ett omvänt och ångrande hjärta
och som söker förlåtelse från Honom. Jag tror att det även gäller dryckenskap och äktenskapsbrott. Det finns ingen
synd som är ”bättre eller sämre” än den andra – synd är synd i Herrens ögon!
MEN det är inte vad detta nyhetsbrev handlar om.
Jag vill tro och hoppas att Todd Bentley har fått full upprättelse och förlåtelse för att ha skilt sig och gift om sig – för att
ha skadat sin fru och sina barn... jag unnar honom upprättelse och förlåtelse!
MEN den omvändelse som jag fortfarande saknar är omvändelsen från villoläror och obibliska manifestationer –
som tilläts i Lakeland och som fortsätter även idag – som gör att Todd Bentley fortfarande är en falsk förkunnare.
Som sagt; det handlar inte om att “Todd föll”… det handlar om villolärorna som spreds via Lakeland... som nu tillåts
fortsätta spridas av Todd ”tack vare” Rick Joyner med NAR-kompani och nu – igen! – via God TV!
I rapporten om ”upprättelsen” (Nyhetsbrevet: Todd Bentleys Comeback + Frågor o Svar >>) via Morningstar:
kan man höra Rick Joyner själv säga att de har upprättat Todd till tjänst för den ”lokala församlingen”...
och där de gör alla de obibliska manifestationerna (t.o.m. ängeln Emma!) från Lakeland ”rumsrena”...

Det är detta jag ännu en gång vill varna för!
Jag vill poängtera att det är ”apostlarna” från NAR / ICA som ligger bakom denne Todd Bentley och hans ”väckelse”
– redan 2008 och även i år 2013! (NAR = New Apostolic Reformation / ICA = International Coalition of Apostles)
.....................................................................................................
Här kommer ett utdrag från nyhetsbrevet: New Wine och Bill Johnson >>
Man måste kunna säga att Todd Bentley felade och syndade och missbrukade Guds namn! (Och som jag tyder det från
hans ”nya” hemsida http://www.freshfire.ca/ och YouTube i mina brev här ovan så håller han på ännu!)
Den som sysslar med ockulta makter (som vi vet att Todd Bentley gjort dagligen enligt YouTube med Bob Jones) går in
på förbjudet område och är under Guds dom.
HUR KUNDE DÅ Bill Johnson ”endorse” Todd Bentley 2008/2009????
Bill missbrukade också Guds namn; han kan inte ”endorse” i Guds namn – men han kan älska Todd i Guds namn!
Att ”endorse” innebär att ”stödja, godkänna, rekommendera, skriva under”...
HUR KUNDE BILL JOHNSON REKOMMENDERA/SKRIVA UNDER TODD I DETTA LÄGE????
MAN KAN ÄLSKA HONOM SOM EN ”AVFÄLLIG KRISTEN” OCH HJÄLPA HONOM TILLBAKA...MEN MAN KAN INTE
GODKÄNNA HANS LIVSSTIL OCH GODKÄNNA MINISTRYN I DET LÄGET! INTE I GUDS NAMN!
Denna up-date fanns på Fresh Fire’s webbsida (hans gamla från Canada som hette ”Fresh Fire Ministries Canada”):
http://www.freshfire.ca/ Denna webbsida har nu tagits över av Todd och heter nu Fresh Fire USA och finns ej att läsas
där längre...(jag går inte in och kommenterar hans webbsida i detta brev!) Men jag har kvar texten:
January 23, 2009
Board of Directors Update:
The first news item that we wish to bring to your attention is that Todd Bentley has resigned from his involvement with
Fresh Fire Ministries Canada and will continue a process of restoration under the capable leadership of Rick Joyner
and his association. Because Todd founded Fresh Fire Ministries, we feel it appropriate and honorable to give FFM's
name to him to use as he chooses when he starts ministering again in the future.
Styrelsens Update:
Den första nyhet som vi vill uppmärksamma er på är att Todd Bentley har avgått från sitt engagemang i Fresh Fire
Ministries Kanada och kommer att fortsätta en process för återupprättande under den kompetenta ledningen av Rick
Joyner och hans organisation. Eftersom Todd grundade Fresh Fire Ministries, anser vi det lämpligt och en ära att ge
FFM-namnet till honom för att använda som han själv väljer när han börjar betjäna igen i framtiden.

Som sagt, Todd undergick “restoration” (återupprättande)...hos Rick Joyner – som är en av de största ”promotarna” av
Gnosticism idag!!! Det visar bara alltför tydligt att Todd inte tagit avstånd från sina villoläror!!!!
Dessa artiklar om Gnosticism är ett måste att läsa om man kan engelska: (Skrämmande!)
”Strange Fire – The Rise Of Gnosticism In The Church” http://users.stargate.net/~ejt/gnostic1.htm
Bill Johnson är lika involverad i ”Profetrörelsen” som Rick Joyner och det diskvalificerar Bill att vara trovärdig!
De försvarar nämligen varandra hela tiden inom ”Profetrörelsen” och ”Apostoliska Nätverket” och de bygger upp
”skydd” för varandra!
I Bill Johnsons "UPDATE: Vad tycker du om Todd Bentley och Lakeland Revival" så fanns det även ett inlägg från Augusti ’08
http://www.bjm.org/questions/11/update-what-do-you-think-about-todd-bentley-and-the-lakeland-revival.html Där skriver han bl.a.:
Back in June, Che Ahn , John Arnott, and I went to Lakeland, Florida, to do a commissioning service for Todd. We felt the
need to stand with him. Opposition against him was great, and we could be a great strength to Todd in that time. John
and Che especially could be a great asset as they had endured incredible opposition during the Toronto outpouring. Peter
Wagner helped to oversee and lead that part of the meeting. Although he had not personally endorsed the revival, he
felt it important enough to risk personal criticism from his peers to bring Todd into an apostolic alignment for his own
safety.
I juni, åkte Che Ahn, John Arnott och jag till Lakeland, Florida, att göra en ”commissioning” (”bemyndigande/
utrustande”) tjänst för Todd. Vi kände behovet av att stå med honom. Opposition emot honom var stor, och vi kunde
vara en stor styrka till Todd på den tiden. Särskilt John och Che kunde vara en stor tillgång eftersom de hade utstått
otrolig opposition vid Toronto utgjutelsen. Peter Wagner bidrog till att övervaka och leda den delen av mötet. Även
om han inte själv hade godkänt/ställt sig bakom väckelsen, så kände han att det var viktigt att riskera personlig kritik
från hans kollegor för att få Todd in i en apostolisk upprättning/anpassning/gruppering för hans egen säkerhet.
I did not go to Lakeland and stand on the platform with Todd Bentley because he was perfect in character or because we
agreed with every aspect of how he conducted the revival in Lakeland. I went to Lakeland because of his enemies.
Jag åkte inte till Lakeland och stod på plattformen med Todd Bentley för att han var perfekt i karaktär eller för att vi
kommit överens med varje aspekt av hur han genomförde väckelsen i Lakeland. Jag åkte till Lakeland på grund av hans
fiender.
Då är det är ju väldigt konstigt att de sa vad de sa uppe på scenen!!!
http://blogs.cbn.com/ChurchWatch/archive/2008/06/25/apostolic-leaders-commission-lakeland-revival-leader-todd-bentley.aspx

Charisma Magazine reports that pastors Ché Ahn, Bill Johnson, John Arnott, and Rick Joyner laid hands on the 32-yearold Bentley while Peter Wagner, leader of the International Coalition of Apostles, read a statement about the need for
apostolic alignment. Other prominent leaders from the apostolic and prophetic movements stood on the platform to
show their support for Bentley and to endorse the revival, which began in early April.
Charisma Magazine rapporterar att pastorerna Ché Ahn, Bill Johnson, John Arnott, och Rick Joyner la sina händer på
den 32-årige Bentley medan Peter Wagner, ledare för den Internationella Koalitionen av Apostlar (= ICA), läste ett
uttalande om behovet av en apostolisk upprättning/anpassning/gruppering. Andra framträdande ledare från de
apostoliska och profetiska rörelserna stod på plattformen för att visa sitt stöd för Bentley och stödja väckelsen som
började i början av april. Detta kan ses & bekräftas på denna YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=pqaoskr5wlc - Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning ¼
(Todd Bentleys Apostoliska och Profetiska Commissioning ”bemyndigande/utrustande”)
http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2008/08/18/time-for-che-ahn-to-eat-his-words-re-todd-bentley/
Time for Che Ahn to Eat His Words re: Todd Bentley
The following prophecy was spoken over Todd Bentley at the apostolic commissioning service on June 23rd at Lakeland.
Will Che Ahn stand up and repent of being either a liar or a false prophet?
Dags för Che Ahn att Äta upp Sina Ord ang: Todd Bentley
Följande profetia talades ut över Todd Bentley på den apostoliska ”bemyndigande/utrustande” gudstjänsten den 23 juni
i Lakeland. Kommer Che Ahn stå upp och ångra sig över & omvända sig från att vara antingen en lögnare eller en falsk
profet?
Che Ahn to Todd Bentley:
“Recognizing that God has chosen you and appointed you to bear much and lasting fruit in this Lakeland revival, and
revival around the world; recognizing that He has called you as an Ephesians 4 evangelist and a revivalist, moving in
signs and wonders; knowing that you have walked in a manner worthy of the Lord, pleasing Jesus in every way;

bearing fruit in every good work; and growing in the intimacy and knowledge of God, we as your brothers and your
friends who have a deep love for you, Shonnah, your whole family, we just esteem you.”
Che Ahn till Todd Bentley:
"Vi erkänner att Gud har valt dig och utsett dig att bära mycket och bestående frukt i Lakeland väckelsen, och väckelse
över hela världen; vi erkänner att han har kallat dig som en Efesierbrevet 4 evangelist och en väckelsepredikant, som rör
sig i tecken och under; vi veta att du har vandrat på ett sätt som är värdigt Herren och behagat Jesus på alla sätt; du
bär frukt i allt gott verk, och du växer i intimitet och kunskapen om Gud, vi som dina bröder och dina vänner vilka har en
djup kärlek till dig, Shonnah, hela din familj, vi bara högaktar dig."
Detta kan man se och höra på YouTube här ovan!
Om de var ”Sanna Profeter utsända av Gud” så hade någon av alla dessa på scenen talat från Gud och sagt att Todd
behövde ”vända om”... Åtminstone någon borde ha känt från Gud att det Che Ahn profeterade inte stämde och
borde ha sagt ifrån! Istället smorde de Todd med olja från Chuck Pierce, kallad ”Revival Oil” (”Väckelseolja”)!
Jag, personligen, tycker att Ordspråksboken 26:8 passar bra in som förklaring om dem:
Like one who binds a stone in a sling, Is he who gives honor to a fool. (NKJV)
Som att binda fast stenen vid slungan är det att ge en dåre ära. (Folkbibeln)
Ja, de gav faktiskt ära och heder åt en som inte bara höll på med villoläror och New Age manifestationer, som
förledde stora delar av kristenheten, utan som också höll på med äktenskapsbrott och superi medan ”väckelsen”
pågick!
Här kan man höra Bill Johnson prata om ”restoration” (”upprättelse”) för Todd Bentley tillsammans med Rick Joyner:
http://www.youtube.com/watch?v=MXNa1u87cXc
Den enda ”omvändelse” de talar om är Todds äktenskapsbrott...inget om de falska lärorna som florerade i Lakeland –
eftersom de själva lär ut detta! I kommande avsnitt som de gjorde ”pratar de bort” alla villoläror och gör dem ”OK”.
Idag ser vi ”frukten” av denna ”upprättelse” = Todd har egen ministry/tjänst igen (med webbsida & skola) och
fortsätter att sprida Latter Rain läror, hinduiska mantran så som ”BAM”, ”Shika” och falska/demoniska
manifestationer! Kanske ”FireFireFire” var ett mantra också... Fire/Eld spelar en viktig roll i olika aspekter av den
hinduiska traditionen! http://www.mahavidya.ca/hindu-art-and-architecture/fire-in-hinduism/
Dessa människor som ständigt "manifesterar" utvändigt - utan förändringar - är INTE under inflytande av Guds Helige
Ande (det är en annan typ av ande). De kan ”rycka och skaka” och påstå sig vara i samklang med Gud, men deras
personlighet och frukten i deras liv talar något annat. Inspektera frukt bör vi göra i dessa dagar!
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Här är alla avsnitten på ”Todd Bentleys Apostoliska och Profetiska Commissioning” (”bemyndigande/utrustande”):
http://www.youtube.com/watch?v=pqaoskr5wlc – Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 1/4
http://www.youtube.com/watch?v=iVcXMkSrHEQ – Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 2/4
http://www.youtube.com/watch?v=QBnnpiV1nlo – Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 3/4

Varning: här ovan kan man se Stacey Campbell väsa som en orm – otäckt!
http://www.youtube.com/watch?v=VE9IvUsq8Ws – Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 4/4

JA, DET ÄR FAKTISKT PATETISKT ATT HÖRA ALLT SOM DE “PROKLAMERAR” OM, ÖVER OCH TILL TODD…
Här hör man C. Peter Wagner ”decree” (påbjuda/bestämma”) över Todd som vore han själv Gud... SKRÄMMANDE!!!
Intressant att läsa Jesaja 10:1:
Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that write grievousness which they have prescribed; (King James Version)
Ve dem som stadgar orättfärdiga stadgar och skriver orätta lagar (Svenska Folkbibeln)

Lika intressant att läsa Jeremia 23:

(Belyser verserna 16, 22, 31-32, 36, men läs gärna hela kapitlet!)

16 Thus saith the Lord of hosts, Hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you:
they make you vain: they speak a vision of their own heart, and not out of the mouth of the Lord.
22 But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words,
then they should have turned them from their evil way, and from the evil of their doings.
31 Behold, I am against the prophets, saith the Lord, that use their tongues, and say, He saith.
32 Behold, I am against them that prophesy false dreams, saith the Lord, and do tell them,
and cause my people to err by their lies, and by their lightness; yet I sent them not, nor commanded them:
therefore they shall not profit this people at all, saith the Lord.

36 And the burden of the Lord shall ye mention no more: for every man's word shall be his burden;
for ye have perverted the words of the living God, of the Lord of hosts our God.

(King James Version)

16 Så säger Herren Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er.
Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från Herrens mun.
22 Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om
från sina onda vägar och sina onda gärningar.
31 Jag är emot profeterna, säger Herren, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: "Så säger Herren."
32 Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger Herren. När de berättar dessa drömmar,
för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag
och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger Herren.
36 Men " Herrens tunga" skall ni inte mer nämna. Ty för var och en skall då hans eget ord bli en "tunga",
eftersom ni förvränger den levande Gudens, Herren Sebaots, vår Guds, ord.
(Svenska Folkbibeln)

.....................................................................................................
Bob Jones var också med på scenen i Lakeland... han är fortfarande en ”stark röst” inom NAR...
Ni märkte väl att även Wendy på God TV frågade Todd Bentley om Bobs åsikt... se sidan 4...
Bob Jones är siaren som gnostikern Rick Joyner – MorningStar Ministries – hänvisar till massvis!
MorningStar Ministries är också Bob Jones ”andliga hem”!
http://www.youtube.com/watch?v=MmaSbdC4IYk – Bob Jones in the Lakeland Revival
Bob Jones på Lakelandsväckelsen
Uppladdad den 17 maj 2008
Here is Bob Jones in the Lakeland Revival Här är Bob Jones i Lakeland Revival
http://letusreason.org/Latrain52.htm
At the Lakeland service with Todd Bentley, Bob Jones explains the churches future: “What is the Lord doing? I brought a 100 year
prophesy for a long time, let’s look at it. The 1950’s reveal the power of God. William Branham, Oral Roberts, AA Allen. The 1960’s
reveal the Spirit of God. The Holy Spirit invaded the denominations. The 1970’s reveal the great teachers of God and they began to
raise up. The 1980’s reveal the prophets of God. The 1990’s reveal the government of God. The 2000 would reveal the glory of God.
You haven’t seen anything. Wait till you see the next two years! The 2010 would reveal the faith of God. It’s not have the faith “in” God,
it is to have the faith “of” God. And it’s going to be those that have that earring in and hear what God is saying. And what you’ll do,
you’ll proclaim it. And you’ll bring it into being.”
“The 2020’s reveal the rest of God. To where you can rest from your labors and God will work His work through you in your rest and in
your peace. The 2030’s will reveal the family of God. 2040’s will reveal the kingdom of God. 2050’s will reveal the sons and daughters of
God. I only saw til 2060 and the church was still here and it wasn’t defeated by any means. It had really grown and looked a lot like
Christ. So if you’ve got short range plans, make long range plans”.
(Bob Jones with Todd Bentley at the Lakeland Florida revival, 5/13/08 evening service, on God TV. Transcribed by Sandy Warner,
www.thequickenedword.com)
Under Lakeland gudstjänsten med Todd Bentley, förklarar Bob Jones kyrkornas framtid: "Vad gör Herren? Jag hade med mig en
100-årig profetia under en lång tid, låt oss titta på den. 1950-talet avslöjar Guds kraft. William Branham, Oral Roberts, AA Allen.
1960-talet avslöjar Guds Ande. Den Helige Ande invaderade samfunden. I 1970-talet avslöjar Guds stora lärare och de började resa
sig upp. 1980-talet avslöjar Guds profeter. 1990-talet avslöjar Guds regering. 2000 skulle avslöja Guds härlighet. Du har inte sett
något. Vänta tills du ser de kommande två åren! 2010 skulle avslöja Guds tro. Det är inte att ha tron "i" Gud, är det att ha tron "av"
Gud (ha Guds tro). Och det kommer att vara de som har som det örhänget på och höra vad Gud säger. Och vad du kommer att göra,
du kommer att proklamera det. Och du kommer att få det till stånd/att bli." "2020-talet avslöjar Guds vila. Där du kan vila från ditt
arbete och Gud kommer att arbeta Hans arbete genom dig i din vila och i din frid. 2030-talet kommer att avslöja Guds familj.
2040-talet kommer att avslöja Guds rike. 2050-talet kommer att avslöja Guds söner och döttrar. Jag såg bara till 2060 och kyrkan var
fortfarande här och det var inte besegrad på något sätt. Den hade verkligen vuxit och såg mycket ut som Kristus. Så om du har korta
räckviddsplaner, göra långsiktiga planer".
(Bob Jones med Todd Bentley i Lakeland Florida väckelse, 5/13/08 kväll tjänsten, på Gud TV. Kopierat av Sandy Warner,
www.thequickenedword.com)

För det första så hade de Bob Jones med på scenen i Lakeland...
Sen nämner Bob Jones om William Branham, Oral Roberts, AA Allen... = Latter Rain och Trosrörelseförkunnare!
Till råga på det så förmedlar han villoläran om att ”ha Guds tro” – som om Gud har en tro!!!!

Och villoläran om att vi skulle kunna få något till stånd/att bli... genom att proklamera!
Märk också villoläran om att Den Helige Ande ”invaderade samfunden”... Guds Helige Ande tar sin boning i varje
troende som blir född på nytt! (Johannes 3:7, 14:16-26, 1 Korinthierbrevet 3:16-17) Han har gjort så alltsedan Pingstdagen!
Här ber Bob Jones för Todd Bentley – 2010 efter “upprättelsen”:
http://www.youtube.com/watch?v=b7hZzkcztUI - Bob Jones Prays over Todd Bentley
Uppladdad den 11 jan 2010
Bob Jones ber över Todd Bentley
Bob Jones prays over Todd Bentley at Morningstar Ministries Heritage International.
Bob Jones ber över Todd Bentley på Morningstar Ministries Heritage International.

Här kan man se alla filmer om ”upprättelsen” - Uppdatering om Todd Bentleys Återupprättelse
http://www.morningstarministries.org/resources/videos/todd-bentleys-restoration-update - Todd Bentley's Restoration Update
Och här finns video och artiklar som varnar för Todd Bentley:
- Todd Bentley Videos and Research Articles
False Revival, Violent Ministry, Kicking, Punching, Shaking, Hissing, Screaming, Laughing, and more
Compiled by Bud Press, Research Consultant
http://www.spiritual-research-network.com/todd-bentley-videos-articles-false-revival.html

Todd Bentley Videos och forskningsartiklar
Falsk Väckelse, Våldsam Ministry/Tjänst, Sparkar, Slag, Skakningar, Väsande, Skrikande, Skrattande, och mer
Sammanställt av Bud Press, Research Konsult
...........................................................................................................
Låt oss nu ta en titt på Todd Bentleys hemsida: http://www.freshfireusa.com/
I april kunde man se en video och höra Rick Joyner än en gång ”endorse” /
rekommendera Todd Bentley...
Videon har bytts ut på förstasidan men kan ses här:
http://www.freshfireusa.com/media/index/all/0/493-Rick-Shares-about-SA - Rick Shares about SA
Rick berättar om SA (= Sydafrika)
“Our friend Todd is stirring something up again… another breakout… unstopping of the wells of John G Lake
dug in South Africa – his greatest work was in South Africa… also a message from Lakeland…”
" Vår vän Todd håller på att röra upp något igen ... Ytterligare en breakout (utbrytning)... från de ostoppbara brunnarna
som John G Lake grävde i Sydafrika – hans största arbete var i Sydafrika... också ett budskap från Lakeland..."

John G Lakes = ännu en Latter Rain förkunnare!
http://www.freshfireusa.com/events- Events / Evenemang
http://www.freshfireusa.com/events/view/584-Watch-Great-Awakening-LIVE-on-GOD-TV

Watch Great LIVE on GOD TV
Titta på Great Awakening DIREKTSÄNDNING på God TV
Apr 11 – Apr 28, 2013
TITTA PÅ
GREAT AWAKENING (STORT UPPVAKNANDE)
SYDAFRIKA LIVE (DIREKTSÄNDNING) med Todd Bentley!

Watch live everyday April 22-28 on GODTV or online at
www.god.tv
KJ = ”awakening” (= uppvaknande) är ett New Age term...

http://www.fillthevoid.org/NewAge/glossary.html - New Age Ordlista
Hinduism. Another Eastern religion that worships many gods and uses meditation for spiritual awakening.
Aquarian age. A time that New Agers claim we are living in, where the spiritual awakening of man has now come.
Hinduism. En annan österländsk religion som dyrkar många gudar och använder meditation för andligt uppvaknande.
Vattumannens ålder. En tid som New Age-are hävdar att vi lever i, där det andliga uppvaknandet av människan nu har kommit.

Han började tydligen i Syd Afrika redan den 5 april… med denna ”great awakening”...
http://www.freshfireusa.com/events/view/572-Awake-South-Africa

Och gick vidare till Kalifornien... Fresno...
http://www.freshfireusa.com/events/view/580-Fresno-CA

och Sacramento...
http://www.freshfireusa.com/events/view/570-Sacramento-Ca

... till Florida...
http://www.freshfireusa.com/events/view/524-Jacksonville-FL

Denna ”great awakening” sprids nu i USA
och går vidare till London och Österrike i höst...

https://www.freshfireusa.com/download-store/ - Fresh Fire USA: Store

Här kan man beställa de första
budskapen från “Lakeland Outpouring”
(OBS! BESTÄLL EJ!!)
Detta är BEVIS nog att Todd inte ångrat
något av det han förmedlade i Lakeland!

Ovan utdrag är från april 2013… mycket nytt har säkert tillkommit på Bentleys hemsida sedan dess...
En annan webbshop: https://www.soundoffireusa.com/store/index.php/ - Sound of Fire: Store

Här är utdrag från Elvor och Janne 1/9 2012

( http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTTSEP_12.html )

Todd Bentley: "Jag slog på Guds befallning" >>
Ohlins: Dårskapen fortsätter men tack och lov med väldigt få åhörare. I Lakeland gjorde
Bentley sig bland annat känd för att påstå att han hade uppväckt minst 12 döda till liv.
Alltihop visade sig vara lögn enligt TV reportrar som undersökt saken. Att han försvarar sitt
våldsamma beteende och skyller på Gud är lågt, nu när han är i Norge med sin fru och f d
älskarinna under sitt förra äktenskap. 2Tim 3:13 Men onda människor och bedragare skall
göra framsteg - till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.
Ett annat exempel: Brasiliansk pastor ”sniffar” Bibeln för att locka unga >>

2 maj 2013 annonserade GOD TV ytterligare via e-mail om denna s.k. ”great awakening”...

Denna ”great awakening” sändes LIVE... 2013-04-26

Länk till detta nedan har försvunnit... men jag kopierade det i april...

Rick Joyner:
"Du drar från den brunn som John G.
Lake grävde.”

A)

B)

A)
http://www.god.tv/news/a-journey-of-grace - A Journey of Grace
Healing Awakening
A Journey of Grace
Interview with Todd Bentley

En Resa av Nåd
Helande Uppvaknande
En Resa av Nåd

Intervju med Todd Bentley

Posted on 15/04/2013 - 9:18am
With just an hour to go before Todd Bentley was due to lead the third LIVE broadcast of the Healing Awakening, a member
of GOD TV's social media team, Bronwyn Barlow, had the opportunity to talk to him...
Walking into the room (never having met Todd before) I felt immediately welcome and accepted. Todd Bentley is strong and
gentle in the same instant. A humble man who knows the power of forgiveness, empowered by God’s amazing grace.
Bronwyn: WHAT DO YOU THINK SPARKS REVIVAL?
Todd: Hunger. The Holy Spirit responds to hunger. Desperation is the spark. 1)
HOW DOES IT FEEL TO BE BACK IN THE MINISTRY?
Overwhelming… Grace. It’s the mercy and goodness of God.
WHAT IS A MAN’S ROLE IN REVIVAL?
We’re vessels to find what the Father is doing. We follow the Holy Spirit.
WHY DO YOU THINK GOD IS USING YOU WHEN HE COULD HAVE USED ANYONE?
Grace. I’ve never understood God’s election. I’m just grateful. Passion for His presence is key. 2)
WHO GETS THE DIAMONDS?
That’s a good question. My wife Jessa kept one. Others are found by others and kept as tokens. When taken to jewelers,
they can’t put a price on them – they’re not like anything they’ve ever seen before.
WHAT HAS BEEN HAPPENING IN THE MEETINGS?
This is more than a healing revival. There is a realm of sovereign grace and presence over the meetings. This move of God is
reaching everyone including Hindu and Muslim people – there are hundreds coming in every night.
WHY SOUTH AFRICA? WHY TONGAAT (Durban)?
I never chose the area. It was by invitation. I had no indication that it would be a move. I was caught by surprise
– the same as with Lakeland. God sent me to South Africa when I was 23 to re-dig the wells of John G. Lake. 3)
God said to me this time that a greater release is coming. I believe that South Africa is a gateway to revival in Africa.
WHAT IS YOUR GREATEST REVELATION?
Unconditional love of the Father. I am a son. The authority comes from being a son.

Jag översätter inte allt ovan – endast gulmarkeringarna:
1) Den Helige Ande reagerar på hunger. Desperation är gnistan.
Bibelvers???
2) Passion för Hans närvaro är nyckeln.
Bibelvers???
3) Gud sände mig till Sydafrika när jag var 23 för att återuppgräva brunnarna av John G. Lake. Hm... verkligen?
Guds Helige Ande vill först och främst ha hängivenhet till Guds Ord och Hans Sanning... mycket mer än hunger och
desperation! Likaså passion för Hans Ord och Hans Sanning... Hans närvaro ÄR ju med oss – det har Han lovat oss!
Så fort vi föds på nytt och blir frälsta tar Guds Helige Ande boning i oss – vi blir ett andligt tempel!
Att återuppgräva brunnar som inte var rena från början? Jag tror inte att Gud hade något med detta att göra!
B)
http://www.god.tv/news/wells-of-salvation-and-healing - Healing Awakening

Wells of salvation and healing

- Latest Word from Rick Joyner to Todd Bentley
Posted on 14/04/2013 - 11:54am

From Rick Joyner to Todd Bentley:
"You're drawing from the well that John G. Lake dug. Just as God did many things for Israel even centuries
after David, and said He was doing it for David's sake, God is doing this to honour John G. Lake. Even
Lakeland has a connection to this. You're helping to restore a well that "the Philistines have stopped up."
I expect the flow to increase, and the waters will get more clear. Keep going. Wells of salvation and healing
are all over South Africa that need to be opened. It's true. This well can heal South Africa. Don't worry about the opposition.
There will be some but it's as weak as smoke and will blow away. The Lord has great compassion for South Africa and it will
come on you. Follow the love."
According to www.jglm.org, John G. Lake was a man greatly used of God during the first half of the 20th century. "In 1908
John G. Lake left the USA for South Africa where his ministry caused a stir among the people and a riot among the religious.

During the next five years, 'The Apostolic Faith Mission of South Africa' was founded by John G Lake, with over 700 churches
and miracles and healings such as had not been seen in almost 2000 years became almost commonplace. John J Lake is also
remembered for The Healing Rooms he started in Spokane, Washington, USA in 1915."

Healing Uppvaknande – Senaste Ord från Rick Joyner till Todd Bentley
Frälsande brunnar och helande
Från Rick Joyner till Todd Bentley:
"Du drar från den brunn som John G. Lake grävde. Precis som Gud gjorde många saker för Israel även århundraden efter
David, och sa att Han gjorde det för Davids skull, så gör Gud detta för att hedra John G. Lake. Även Lakeland har en
koppling till detta. Du hjälper till att återställa en brunn som "filistéerna har stoppat upp." Jag förväntar mig att flödet ska
öka, och att vattnet kommer att bli klarare. Fortsätt. Frälsningsbrunnar och helande som måste öppnas finns överallt i
Sydafrika. Det är sant. Denna brunn kan läka Sydafrika. Oroa dig inte för oppositionen. Det kommer att finnas en del men det
är så svagt som rök och kommer att blåsa bort. Herren har stor medkänsla för Sydafrika och det kommer att komma på dig.
Följ kärleken." Vad sägs om "följ Sanningen"??!!?
Enligt www.jglm.org, var John G. Lake en man kraftigt använd av Gud under den första halvan av 1900-talet. "År 1908
lämnade John G. Lake USA för Sydafrika där hans tjänst/ministry orsakade uppståndelse bland folket och ett upplopp bland
de religiösa. Under de kommande fem åren, grundades 'The Apostolic Faith Mission of South Africa' (Den Apostoliska
Trosmissionen av Sydafrica) av John G Lake, med över 700 kyrkor och mirakler och helanden som inte hade setts under
nästan 2000 år blev nästan vardagsmat. John J Lake är också ihågkommen för The Healing Rooms (Helanderummen) som
han startade i Spokane, Washington, USA 1915."

Ovan nämner Rick Joyner flera gånger John G Lakes namn... = Latter Rain förkunnare...
Han nämner att John G Lakes startade ”The Healing Rooms” (Helanderummen) i Spokane – 1915!
http://www.jglm.org/ - JGLM – John G. Lake Ministries
- Spokane Healing Rooms
- Who is John G. Lake?

http://www.jglm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=86:spokane-healing-rooms&catid=39:aboutjglm&Itemid=89
http://www.jglm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84:who-is-john-g-lake&catid=39:aboutjglm&Itemid=95

Denna artikel finns på en – i mina ögon – trovärdig hemsida av apologeten Mike Oppenheimer:
http://www.letusreason.org/Popteach42.htm - John Lake’s "Healing Rooms" Today
The transferable anointing[s]
“After fasting for 40 days, God directed Cal Pierce to re-dig this healing well that John G. Lake had dug. On May 29, 1999
he gathered over 100 intercessors from all parts of Washington, Idaho, Oregon and Utah to re-dig this healing well.”
”Once the healing well had been dug, it was time to fill it with "fresh pure water so that all could come and drink from it".
They began to train a ministry team to pray for the sick and re-opened the healing rooms at the same location, under
John G. Lake's ministry, more than 70 years ago” (Singapore website)
Cal Pierce, and his wife Michelle, moved to Spokane in 1997 from California. We are told Cal was led by the Lord to bring to
the world the teachings of John G. Lake. According to the Healing Rooms Ministries' website: “Cal visited Lake's grave site
once each month for over one year to pray … On July 22, 1999 the Spokane Healing Rooms of John G. Lake were re-opened
in the same location they were 80 years ago.”
On another of their websites “Having studied the revivals, Cal had read about John G. Lake's ministry in Spokane. He visited
Lake's grave site once each month for over one year to pray.” (http://www.healingroomshalifax.com/iahr.htm)
Shades of Benny Hinn visiting Kathryn Kuhlmanns’ gravesite. One would think this is a strange thing for Cal to make public
except for the fact of Lakes own openness to having the dead contact him (found in pt.1).

John Lake s "Healing Rooms" Idag
Den överförbara smörjelsen[smörjelserna]
"Efter att ha fastat i 40 dagar, beordrade Gud Cal Pierce att återuppgräva denna helandekälla som John G. Lake
hade grävt. Den 29 maj 1999 samlade han över 100 förebedjare från alla delar av Washington, Idaho, Oregon och
Utah för att återuppgräva denna helandekälla. "
"När helandekällan hade grävts upp, var det dags att fylla den med ”färskt rent vatten så att alla kunde komma och
dricka ur den ". De började träna ett ministry team(grupp) för att be för de sjuka och återöppnade healing rooms
(helanderummen) på samma plats, under John G. Lake ministry, för mer än 70 år sedan" (Singapore hemsida)
Cal Pierce, och hans fru Michelle, flyttade till Spokane 1997 från Kalifornien. Vi får höra att Cal leddes av Herren att
föra John G. Lakes läror till världen. Enligt Healing Rooms Ministries webbsida: "Cal besökte Lakes gravplats en
gång i månaden i över ett år för att be ... Den 22 juli 1999 återöppnades Spokane Healing Rooms av John G. Lake på
samma plats som de var för 80 år sedan. "
Forts. översättning

På en annan av sina webbsidor "Då han studerat väckelserna, hade Cal läst om John G. Lake ministry i Spokane. Han
besökte Lakes gravplats en gång i månaden i över ett år för att be." (Http://www.healingroomshalifax.com/iahr.htm)
Skuggor av Benny Hinn som besöker Kathryn Kuhlmanns gravplats. Man skulle kunna tro att detta är en konstig sak för
Cal att offentliggöra förutom det faktum att Lakes hade egen öppenhet att låta de döda ta kontakt honom (finns i pt.1).

http://healingrooms.com/index.php?src=content&cid=4 - John G. Lake - "A Man of Healing" “En man som helar”
http://healingrooms.com/index.php?page_id=162
--For many months we had been praying about a different place for the Healing Rooms of the Northern Plains. We dated a
piece of paper and wrote specifics on it. Here are some of the things we specifically asked for: four or more prayer rooms,
a soaking room, easy parking with a parking lot, handicap accessibility, a book room, rent with favor on the amount, a
Christian landlord, and a war room that doesn't open to the waiting room.
Under många månader hade vi bett om en annan plats för Healing Rooms (Helanderummen) från de Norra Slätterna.
Vi daterade ett papper och skrev detaljerna på den. Här är några av de saker som vi specifikt bad om: fyra eller fler
bönerum, ett soaking rum (blötläggningsrum), lätt parkering med en parkeringsplats, handikapp tillgänglighet, ett
bokrum, hyra med fördel på beloppet, en Kristen hyresvärd, och ett krigsrum som inte öppnas till väntrummet.
http://healingrooms.com/index.php?src=training - Training Dates and Details Träningsdatum och Detaljer
--To fulfill that calling, we offer training sessions every month to share the Spirit and the Truth about what
God's doing through us, and to Impart that Anointing and Vision to all who will come.
För att uppfylla denna kallelse, erbjuder vi träningssessioner varje månad för att dela Anden och Sanningen om vad
Gud gör genom oss, och för att Impart/Förmedla denna Smörjelse och Vision till alla som kommer.

Guds Ord säger att vi ska förmedla Kristi Evangelium – INTE: ”Anden och Sanningen om vad Gud gör
genom dem”… Missa inte att de under dessa träningssessioner ”Förmedlar (Imparterar) Smörjelsen
och Visionen” till deltagarna!
”Intressanta” boktitlar har de… http://healingrooms.com/shoppingcart/ Böcker som förmedlar
villoläror och Kingdom Now lära som till slut leder till ”One Church”…
http://healingrooms.com/index.php?
Globalawakening Globaltuppvaknande
KINGDOM FOUNDATIONS
A SCHOOL OF HEALING AND IMPARTATION
GRUNDERNA FÖR KUNGARIKET
EN SKOLA FÖR HELANDE OCH IMPARTATION

= ”FÖRMEDLING / ÖVERFÖRING”

Randy Clark = NARian!
What is impartation >>& >> Se här video från Lakeland >>

(Engelska tyvärr!)

Denna information om impartation är hämtad från nyhetsbrevet New Wine och Bill Johnson >>

Det är intressant att hitta “impart” i de engelska Biblarna; King James Version och New King James Version:
1Tessalonikerna 2:8:
So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you,
not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us.” (KJV)
“So, affectionately longing for you, we were well pleased to impart to you not only
the gospel of God, but also our own lives, because you had become dear to us.” (NKJV)

I de svenska Biblarna så blir det ”ge”, vilket också skulle kunnat ha översatts ”förmedla”:
”Så ville vi i innerlig kärlek till er, inte bara ge er Guds evangelium,

utan även våra egna liv, ty ni hade blivit oss kära.” (Ref.Bibeln)
”ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva,
eftersom ni hade blivit så kära för oss” (Folkbibeln)

Men om vi läser raderna innan och efter – i sitt sammanhang – så får vi också innebörden vad
”impart” betyder:
1 Tess 2: 1-13 (Ref.Bibeln):
”Ty ni vet ju själva, bröder, att vår ingång hos er inte var förgäves. Utan fastän vi tidigare hade
lidit och blivit skymfade i Filippi, som ni vet, var vi ändå vid gott mod i vår Gud att tala till er
Guds evangelium under mycken kamp. Ty vår förmaning kom inte av villfarelse, eller av orent
uppsåt, inte heller med list. Men eftersom vi av Gud har prövats värdiga att bli betrodda med
evangelium så talar vi, inte för att behaga människor, utan för att behaga Gud, som prövar våra
hjärtan. Ty vi har inte någonsin uppträtt med smickrets ord så som ni vet, inte heller under
förevändning av vinningslystnad, Gud är vårt vittne. Inte heller har vi sökt ära av människor,
vare sig av er eller av andra, även om vi med tyngd hade kunnat uppträda som Kristi apostlar.
Utan vi var milda bland er, som när en mor* sköter om sina barn. *Ordagrant: amma.
Så ville vi i innerlig kärlek till er, inte bara ge er Guds evangelium, utan även våra egna liv,
ty ni hade blivit oss kära. Ni minns ju, bröder, vårt arbete och vår möda. Ty natt och dag
arbetade vi, för att inte vara någon av er till last, när vi predikade Guds evangelium för er.
Ni är vittnen, och även Gud, hur heligt, hur rättfärdigt och ostraffligt vi uppträdde bland er som
tror. Likaså vet ni hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er, så som en far sina barn,
och vittnade att ni skulle vandra värdigt Gud, som har kallat er till sitt rike och sin härlighet.
Därför tackar också vi oupphörligt Gud, för att då ni tog emot det Guds ord som vi predikade,
inte tog emot det så som människors ord, utan som Guds ord, vilket det verkligen är, och som
också är verksamt i er som tror.”

Detta handlar om rent lärjungaskap! Andligt mogna fäder och mödrar som spenderar tid för att umgås
och predika och förklara Evangelium! Samtidigt leva ett helgat liv och vara ett föredöme!
Detta är, som vi kan läsa, Bibliskt!
Men märk väl; detta är inte vad Profetrörelsen & Apostoliska Nätverket menar när de talar om
”impartation”... Visserligen har de skolor och konferenser, men de menar att man ska gå fram till förbön
där de ska lägga sina händer och ”impart”/förmedla något, som t.ex. ”övernaturligt mod”... eller ”impart”
en väckelse som i Lakeland 2008. Då har inte Aposteln/Profeten/Predikanten spenderat tid (känner dig
kanske inte ens!) att förklara och svara på frågor, utan då är det talaren som är på ”högre nivå” (= hierarki)
p.g.a. ”mera tro” och ”mera andlig” som ska ”impart” något som du/vi inte har ännu... de är förmedlare
från Gud med speciell smörjelse/begåvning... Det finns inget i Bibeln som backar upp en sådan lära!
Healing Rooms = ”Soaking”!!!
Den så kallade kristna ”Soaking” har sitt ursprung ur Healing Rooms – John G. Lakes Ministries... som vi läst ovan.
Det är inte alltid man kan rå för att någon länkar till deras hemsida… men visst är det intressant att majoriteten av
länkarna på Healing Rooms hemsida är till de högsta ”Apostlarna & Profeterna” inom NAR!
http://healingrooms.com/school/links.php - Links
Book Authors

Jag antar att det är författare som skrivit och/eller bejakar “Healing Rooms”…

Cal Pierce - International Healing Rooms Ministries -- www.healingrooms.com
Bill Johnson - Bethel Church -- www.ibethel.org www.ibetheltv.com www.billjohnsonministries.com
Kris Vallotton -- www.ibethel.org = Bill Johnson/Bethel Church!
www.kvministries.com

Dr. Myles Munroe - Bahamas Faith Ministries International -- www.bfmmm.com
Jack Frost Shiloh Place Ministries -- www.shilohplace.org
Danny Silk -- www.ibethel.org = Bill Johnson/Bethel Church!
www.lovingonpurpose.com
Steve Thompson -- www.MorningStarMinistries.org = Rick Joyner/MorningStarMinistries!
www.MorningStarTV.com
Scott & Shari Norvell - Terra4ming -- www.Blueflame47.com www.Terra4ming.com www.Cessors.com
Other Useful Links
Blue letter Bible -- www.blueletterbible.org
Mobile - YouVersion.com -- www.youversion.com/mobile
www.lifechurch.tv
The Church Without Walls International -- www.supernaturalhousechurch.org
Darren Wilson – Finger Of God, Furious Love and Father of Lights (Movie) -- www.fingerofgod.com www.furiouslove.com www.fatheroflights.com
Bob Jones - Itinerate Minister and prophet -- www.bobjones.org
John Paul Jackson - Streams Ministries International -- www.streamsministries.com
Randy Clark- Global Awakening Apostolic Missions Network -- www.globalawakening.com
Chuck Pierce-Glory of Zion International Ministries, Inc. / Harvest Watchman for Global Harvest Ministries -- www.gloryofzion.org
Rolland & Heidi G. Baker, Ph.D. - Iris Ministries -- www.irisglobal.org
James W. Goll- Encounters Network -- www.ministrytothenations.org
Harold Eberle Worldcast Ministries -- www.worldcastministries.com
Patricia King- Extreme Prophetic -- www.xpmedia.com
Steve Shultz- Elijah House -- www.elijahlist.com
Jonathan Welton- The School of the Seers -- www.JonWelton.com
Rick Joyner -- www.morningstar.org
www.morningstartv.com
Don Potter -- www.donpottermusic.com
www.potterhausmusic.net
Ian Clayton -- www.sonofthunder.org
Rick Pino -- www.rickpino.com
OBS! Denne Rick Pino umgås Ulf Christiansson med – se sidan 28-29…
Graham Cooke -- www.grahamcooke.com
Steve Shultz- The Elijah List -- www.elijahlist.com
Lou Engles- The Call -- www.thecall.com
Barbara Wentroble- International Breakthrough Ministries -- www.internationalbreakthroughministries.org
C Peter Wagner - Wagner Leadership Institute -- www.wagnerleadership.org
Bruce Allen - Entering in the Glory -- www.stillwatersinternationalministries.com
Sid Roth’s It’s Supernatural! & Messianic Vision -- www.sidroth.org

Att de länkar till Sid Roth borde ge högsta varningssignalen!!!
Han sysslar med ockultism i högsta grad...

NARianen Bill Johnson – kan kopplas till ”Healing Room” enligt artikel av apologeten Mike Oppenheimer:
Översätter inte nedan texter men har gulmarkerat för att peka på detta ”Healing Room”...
http://www.letusreason.org/Latrain43.htm - These are posted to know about those that endorse freshfires revivalism
- - - *Bill Johnson, is the Senior Pastor of Bethel Church
Is connected to the Healing rooms, has a school of the prophets incorporated in his church teaching on the five fold
ministry, passing mantles, apostolic commissioning, how not to become a false prophet, Developing and leading prophetic
teams, Directing churches, businesses and nations through prophetic proclamations, Dealing with Jezebel, Judas and other
evil spirits
Bethel church has conferences with the Arnotts, Che Arn, John Paul Jackson, Jill Austin, Larry , Randolph and Kris Vallotton,
Randy Clark

Det bekräftas också på deras hemisda:
http://www.ibethel.org/healing-rooms-ministry - Welcome to the Bethel Healing Rooms!
--What your Saturday in the Healing Rooms Will Look Like:
Step 1: Register in the South Lobby of Bethel Church between 9:00 and 10:30 am on any Saturday
Step 2: Encountering the Healer – this is a group experience in the East/West Fellowship Room
Step 3: Rest & Worship in the Encounter Room until your Group is called
Step 4: Receive Prayer from one of our teams in the Healing Room
Step 5: Attend the 30 minute “Walking in God’s Best for Your Health” Seminar in the East/West Room

Likaså har NARianen Mike Bickles – IHOP (International House of Prayer) också ”Healing Rooms”:
http://www.ihopkc.org/healingrooms/ - Healing Rooms
The International House of Prayer’s healing ministry teams minister to those in need of physical healing. We believe it is
the Lord’s will to heal His children and that healing is provided for us through Jesus’ death on the cross and His
resurrection from the dead. Therefore, the Healing Rooms are founded on the sufficiency of Jesus’ shed blood on the cross,
the Lord’s presence in our midst, the release of His compassion through servant-hearted ministers, and faith that Jesus will
do what He has said He will do as revealed in the Word of God.
From the prophecies written about Jesus, and from the way He ministered while He was on the earth, we believe it is still
Jesus’ heart to heal the sick. He loves to do good to those who are weak, sick, and broken (Acts 10:38). He is humble and
lowly of heart, longing to save and deliver. When sending out the apostles to do the work of His ministry, Jesus told them
to go and heal the sick and to declare that the kingdom of God has come near (Lk. 10:9).

Denna länk tycks vara trasig, men den fanns tillgänglig på IHOPs hemsida September 2008:
http://www.ihop.org/group/group.aspx?id=1000000025 - General Healing Rooms
No registration is required for the general healing rooms. Upon arrival, simply register with the receptionist at the front
desk. You will then be led into the prayer room to receive ample time in silent soaking prayer.
After receiving soaking prayer, you will be taken into one of the healing rooms for a time of focused, private prayer.
The healing rooms are staffed with teams of three healing ministers who will first minister Communion to you,
emphasizing the bread, His body that was broken for you providing healing for your diseases. Then they will pray for you,
anointing you with oil if you desire. Each minister has a separate role in order to provide those who are seeking healing a
comfortable, encouraging and loving experience.

Här är andra länkar om ”Healing Rooms” från IHOP... de har tydligen gjort en speciell hemsida för detta:
http://www.ihopkc.org/healingrooms/ - Healing Rooms Helanderum
http://www.ihopkc.org/healingrooms/prayer-for-healing/ - Prayer For Healing Böner för Helande
För mer info om detta och att Todd Bentley själv berättar hur han tog emot ”ängeln Emma”, som kommer från John G.
Lakes Ministries och William Branham... Bob Jones talade med Todd om denna ängel innan den visade sig för Todd…
Se bilaga #3 ”Ang. Revival in Lakeland Florida...” som jag nämnde om i början av detta nyhetsbrev.
Skulle Gud hedra denne man, John G. Lakes, som sysslade med ockultism???!
John G. Lakes brunnar... att Rick Joyner nämner om dessa brunnar är för mig bevis nog att han drar från samma orena
källa som John G. Lakes vilket innebär att han också är involverad i ockultism...
Att Joyner förmedlar Gnosticism är ju också tydligt, men går inte in på det nu – har skrivit om det i tidigare nyhetsbrev.
Jag hoppas och ber att varje läsare nu verkligen förstår allvaret med lärorna som Todd Bentley förmedlar...
och vart det kommer ifrån!
Åter igen; det handlar inte om att Todd föll i synd under Lakelandväckelsen (tragiskt som det än var!) – det handlar om
villolärorna som han förmedlar och på så sätt förblir en falsk lärare – falsk profet!
På sidan 8 kan man se YouTube avsnitten med ”Todd Bentleys Apostoliska och Profetiska Commissioning”...
Detta gjordes av de högsta ”Apostlarna & Profeterna” inom NAR.
Jag vill påstå att de genom denna ”commissioning” (”bemyndigande/utrustande”) invigde Bentley till NAR-medlem...
= Todd Bentley är NARian!
Det är deras villoläror och obibliska manifestationer som han förmedlar och sprider världen över!
Som ni ser; det är samma folk – samma självutnämnda NAR Profeter & Apostlar – som står bakom ”7 Bergen”-rörelsen
och som står bakom Todd Bentley...
Därför har jag valt att lägga detta nyhetsbrev under ”Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg...”

2 maj 2013 annonserade återigen GOD TV via e-mail om denna s.k. väckelsen... ALLT för att få fler tittare...
(jag översätter inte allt...)
OCH DETTA EVANGELIUM OM
RIKET SKALL BLI PREDIKAT
I HELA VÄRLDEN TILL ETT

VITTNESBÖRD FÖR ALLA
FOLK, OCH SEDAN SKALL SLUTET KOMMA

Nödvändigt tittande
Upplevdenna
Väckelse
MAY då

det händer...
Under de senaste veckorna har vi bevittnat den
Helige Ande svepandes genom Sydafrika och
vardagsrum över världen genom sändningarna
the HEALING AWAKENING LIVE TO THE NATIONS
(HELANDEUPPVÄCKANDET LIVE TILL NATIONERNA)
med Todd Bentley i Durban.

Ladda ner MAJ höjdpunkter nu!

http://www.god.tv/vod - 12 maj, 2013:

Vid skrivandets stund (12 maj) så går det att “klicka” på dessa bilder för att se sändningarna...
OBS! Tar endast med detta för att visa HUR MYCKET God TV promotar & sprider denna smörja... Ta EJ del i detta!
http://www.god.tv/healingawakening/library# -

Healing Awakening - Great Awakening Revival Library
Posted on 01/05/2013 - 11:17am

Helande Uppvaknande – Stort Väckelseuppvaknande Bibliotek

8th May

7th May

5th May

4th May

3rd May

2nd May

1st May

28th April

27th April

26th April

25th April

24th April

23rd April

22nd April

21st April

20th April

19th April

18th April

17th April

16th April

15th April

14th April

13th April

12th April

Jag kollade faktiskt på en av ovan ”LIVE” sändning den 26/4...
http://www.god.tv/?utm_campaign=highlights-130425&utm_medium=email&utm_source=GODTV&utm_term=www.god.tv

Som jag upplevde det = samma snack som i Lakeland... angels ... fire... = Intressesant... inget ”nytt”!!!
Fredag, 26 April 2013

Todd Bentley nämner ibland om Kathryn Kuhlman... vars grav Benny Hinn satt vid för att få sin ”smörjelse”...
Kuhlman var också – som John G. Lakes – involverad i ockultism...

http://www.youtube.com/watch?v=2nTCwoJgj8Y Kathryn Kuhlman How to Be Filled and Controlled By the Holy Spirit
Kathryn Kuhlman Hur man Kan Fyllas och Kontrolleras Av den Helige Ande
17:23...in i filmen: I saw the other day in Portland, Oregon, a little catholic sister who knew absolutely nothing about the mechanics,
nothing. She was from the Monastery of the Precious Blood.
(KJ = http://en.wikipedia.org/wiki/Monastery_of_the_Precious_Blood )
She had never seen anyone filled with the Holy Spirit, never. She was in the habit when the power of God was falling...(??) so she came
to the stage. And very timid she said "I have just been healed" and I said "oh, sister, that's wonderful, I'm so glad". And as she turned
around to go, she took no more than about three steps. Then she turned again to me and very timidly she whispered; "I'm so hungry for more of the Holy Spirit". In that moment - I did not touch her - I did not pray for her! In that moment she was slain by the power of
God – lying prostrate under the power of God.
Before she even hit the floor she began to speak in the most beautiful languish. No one had told her the mechanics.
No one had taught her how. But Jesus through the person of the Holy Spirit was filling her. A holy hush came over that crowd.
Remember something; knowing is not the sign of power. Always know that. And then that moment five thousand hearts be beat as one,
and all you could hear was just a sob of those people in that Civic Auditorium. A holy hush as the very angels be bent low and that
catholic sister, who had never been taught how, but it was the most natural thing in the world, that she surrendered herself to Him.
And the Holy Spirit was filling her and from those lips came a heavenly languish. It was beautiful, so beautiful...

efter

Jag såg häromdagen i Portland, Oregon, en liten katolsk syster som visste absolut ingenting om teknikerna, ingenting.
Hon var från Precious Blood (Dyrbara Blodet) Klostret. (KJ = http://en.wikipedia.org/wiki/Monastery_of_the_Precious_Blood)
Hon hade aldrig sett någon fylld med den Helige Ande, aldrig. Hon hade för vana att då Guds kraft föll... (??) så hon kom till scenen.
Och mycket blygt sa hon "Jag har just blivit helad" och jag sa "Åh, syster, det är underbart, jag är så glad". Och när hon vände sig om
för att gå, så tog hon inte mer än cirka tre steg. Sedan vände hon sig åter till mig och hon viskade mycket blygt, "Jag är så hungrig –
efter mer av den Helige Ande". I det ögonblicket - jag rörde inte henne - jag bad inte för henne! I det ögonblicket föll hon av Guds
kraft – blev liggandes framstupa under Guds kraft.
Innan hon ens slog i golvet började hon att tala på det vackraste språk. Ingen hade sagt till henne teknikerna.
Ingen hade lärt henne hur. Men Jesus genom personen av den Helige Ande fyllde henne. En helig tystnad kom över denna folkmassa.
Kom ihåg en sak, att veta är inte tecknet på makt. Vet alltid detta. Och sedan vid den stunden slog femtusen hjärtan som ett, och allt
du kunde höra var bara en snyftning av dessa människor i denna Civic Auditorium (Kommunala Lokal). En helig tystnad eftersom
änglarna själva böjdes lågt och denna katolska syster, som aldrig hade fått lära sig hur, men det var den mest naturliga sak i världen,
att hon överlämnade sig själv till honom. Och den Helige Ande fyllde henne och från dessa läppar kom ett himmelskt språk.
Det var vackert, så vackert…
21:00 - - ... and that precious Catholic sister was being filled with the Holy Spirit and I stood there only a couple of feet from her.
I was unaware of those out in the crowd - I was unaware.
I received a revelation ... just for me; on the day of Pentecost they were all filled with the Holy Ghost.
The hour is at hand, my friend, when there will be times even such moments as this, when there will be such a oneness as this Spirit,
when the Holy Ghost will come upon those in the assembly.
Those who know absolutely nothing about the Holy Spirit and great waves of glory will come upon them.
And every person present will be filled with the Holy Spirit and receive the baptism of the Holy Spirit. I believe that!

som

... och denna dyrbara Katolska syster fylldes med den Helige Ande och jag stod där bara ett par meter från henne.
Jag var omedveten om de ute i publiken - jag var omedveten.
Jag fick en uppenbarelse... bara för mig; på Pingstdagen fylldes de alla med den Helige Ande.
Timmen är nära, min vän, när det kommer att finnas tillfällen även sådana stunder som denna, när det blir en sådan oneness/enhet
som denne Ande, när den Helige Ande kommer över dem i församlingen.
De som vet absolut ingenting om den Helige Ande och stora vågor av härlighet skall komma över dem.
Och varje person som är närvarande kommer att fyllas med den Helige Ande och ta emot dopet i den Helige Ande. Jag tror det!

SÅ ÄVEN PÅ DEN TIDEN BEJAKADE MAN KATOLIKER SOM ”SYSKON”...
Jag tror INTE att Guds Helige Ande skulle fylla en katolik som inte omvänt sig och avsagt sig villolärorna
som RKK förmedlar... Så även på detta område kom Kuhlman med villolära...
Jag vill poängtera att Kuhlman nämner INGET om att denna katolska syster blev född på nytt – nämns ej heller
ovan i samband med hennes ”oneness/enhet” då (enl. henne) varje person som är närvarande kommer att fyllas
av Den Helige Ande. Att vara född på nytt är förutsättningen för att Guds Helige Ande skall fylla en person!

Jag, personligen, tror att det var en ANNAN ande som verkade under Kathryn Kuhlmans möten...
Här finns andra länkar där man kan se och lyssna...
Att hon hade en ”kuslig röst” kanske hon inte kunde rå för... men som jag upplever
det så är det en ”kuslig atmosfär” också...
http://www.youtube.com/watch?v=l290ZEUYaEE - Kathryn Kuhlman ORU 1
http://www.youtube.com/watch?v=Ss-qfo6J4IU - Kathryn Kuhlman ORU 2
http://www.youtube.com/watch?v=A-6n0EVdQmQ - Kathryn Kuhlman ORU Mabee Center 1974 2

ORU = Oral Robert University
För mer information om ORU – se nyhetsbrev "Empowered 21" Med Bla U Ekman >>
Dessa länkar från ORU visar hur människor – som påstås blivit helade – kommer upp på scenen och
vittnar om sina helanden...
Det verkar som det är härifrån både Benny Hinn & Todd Bentley fått det ifrån!
Att dessa bägge herrar hänvisar till henne är ingen ”bra frukt” skulle jag våga påstå!
Tillbaka till Todd Bentley!
De har t.o.m. gjort en ”långfilm” om Lakeland & Todd Bentley…
http://www.youtube.com/watch?v=UDEsXVUQeLo - Lakeland: The Movie (film on Todd Bentley & the Florida Outpouring)

Publicerad den 4 april 2012

Lakeland: Filmen (film om Todd Bentley & Florida Utgjutandet)

Här är en annan film:
- Bob Jones, 2012 & The Fish Cleaners - Lakeland: The Movie
Uppladdad den 14 apr 2011 Bob Jones, 2012 & Fiskrensarna - Lakeland: Filmen

http://www.youtube.com/watch?v=UMtEKqIbQ2k

From Lakeland: The Movie archives, an interview with Bob Jones on the meaning of the
Outpouring, and how it will lead up to a great harvest in 2012.
Från Lakeland: Filmarkiv, en intervju med Bob Jones om innebörden av ”the Outpouring”
(”Utgjutandet”), och hur det kommer att leda fram till en stor skörd under 2012.

I ovan film säger Bob Jones: Lakeland was a wakeup call… Lakeland var en varningsklocka...
Wake up and grow up! Vakna upp och väx upp!
Yeah right!??! VARFÖR proklamerade inte denne ”siaren” detta INNAN Todds misslyckande!??!
STRUNTPRAT!
Tänk att jag missat dessa filmer – att jag inte sett dem förrän i år först!
Skulle kunna ägna timmar av att kommentera dessa filmer, men avstår...
Ännu en film där Todd intervjuas av Sid Roth i TV-programmet ”It’s Supernatural” (Det är Övernaturligt”):
(OBS! Som jag skrev tidigare; Sid Roth sysslar med ockultism...)
http://www.youtube.com/watch?v=T0mF9y5tdAA - TODD BENTLEY INTERVIEW WITH SID ROTH
Publicerad den 8 jun 2012 TODD BENTLEY INTERVIEW MED SID ROTH
FLORIDA REVIVAL IN LAKELAND FLORIDA VÄCKELSEN I LAKELAND
Nedan några citat från filmen – mina kommentarer i rött:
13:00 min in i filmen… “you have that Azusa spirit”… “du har den där Azusa anden”…
Intressant att Todd Bentley kopplas med Azusa street – att han skulle ha samma ande!!
(jag skriver ande med liten bokstav med avsikt!)
Här promotas William Branham!!!
För mer information om William Branham,
Se bilaga #3 ”Ang. Revival in Lakeland Florida...”

Sedan talar de om Tatueringar... och Todd nämner om:
Evil tattoos B.C. vs. “religious tattoos”/”religious art”...
”Hoping angels would come with “heavenly ones” and paint on people…”
Onda tatueringar f.Kr. kontra “religiösa tatueringar”/”religiös konst”…
”Hoppas att änglar skulle komma med ”himmelska sådana” och måla på folk...”

Han verkar mäkta stolt över sina tatueringar... här visar han upp ett tatuerat ”kristusansikte” på triceps –
överarmens baksida!
Sedan kommer naturligtvis annonsering – för att sälja något!! Det handlar tydligen mycket om $$$...
The anointing on Todd is transferrable – you can bring God’s healing, deliverance and
salvation to others.
Call now to get your copy of Todd Bentley’s book “The Reality of the Supernatural World”,
plus this DVD containing one of the first Lakeland Florida Revival meeting so you can
experience it for yourself…

du

Smörjelsen över Todd är överförbar – du kan föra med dig Guds helande, befrielse och frälsning till andra.
Ring nu för att få ditt exemplar av Todd Bentleys bok “The Reality of the Supernatural World” (“Verkligheten om den
Övernaturliga Världen”), plus denna DVD som innehåller en av de första Lakeland Florida Väckelsemötena så att
kan uppleva det själv…

Så tas det upp om Azusa Street... The Great Awakening (Det Stora Uppvaknandet)…
Och så ännu en annonsering för att sälja:
Through this book you’ll learn how to access the Supernatural World & Experience God’s
Presence!
Learn about the functions of Angels! Begin Living Under An Open Heaven Where Signs and
Wonders, Miracles, Healing, Deliverance And Salvation Are Commonplace! And So Much
More!
- - - … you’ll experience the revival for yourself…
Genom den här boken får du lära dig hur man får tillträde till den Övernaturliga Världen & Uppleva Guds Närvaro!
Lär dig om Änglars funktioner! Börja Leva Under En Öppen Himmel Där Tecken och Under, Mirakler, Helande,
Befrielse Och Frälsning Är Vanliga! Och Så Mycket Mera!
- - - ...du kommer att uppleva väckelsen själv…

Det, kära läsare, är löfte om ”guld och gröna skogar” – BARA man köper DVDn och boken... $$$...
Ja, det tycks finnas många Bentley-filmer på YouTube...
http://www.youtube.com/watch?v=eKjiYCu30H8 - Return of Todd Bentley 2013
Publicerad den 28 jan 2013
Återkomsten av Todd Bentley 2013
After the Fall of Lakeland Revival Todd Bentley. GOD TV is totally fine with Todd Bentley again.
Efter Fallet av Lakeland Revival Todd Bentley. GOD TV är helt bra med Todd Bentley igen.

Men detta är samma God TV sändning som i början av detta nyhetsbrev med titeln:
Todd Bentley On God TV Speaking about Lakeland, his fall & restoration
Todd Bentley talar om Lakeland, sin nedgång & återupprättelse på God TV

Här har man spelat in en mötesserie…
Jag kan inte låta bli att även här citera lite för att påvisa hur fel ute han är, denne Todd Bentley...
http://www.youtube.com/watch?v=RIYfppqPPt8 - Todd Bentley pt 1 Evening 12 31 12 Todd Bentley del 1 Kväll 31/12-12
New Years Eve Service at the Church@Newbern Part 3 of 6 - Todd Bentley Speaking.
Nyårsafton Gudstjänst i Church@Newbern Del 3 av 6 - Todd Bentley talar.
Purpose something in your spirit tonight and it will be…
… it’s going to become the will of God”… put it under the anointing
--In my dream Kenneth Hagin came to me - Kenneth gave birth do a whole Faith movement

Publicerad den 9 jan 2013

I’m bringing back something that Kenneth Hagin represents – Hagin has one of the greatest teachings of the gifts
of the Spirit...
Bestäm dig för något i din ande ikväll och det skall ske…
… det kommer att bli Guds vilja… lägg det under smörjelen
--I min dröm kom Kenneth Hagin till mig – Kenneth gav födelse till en hel Trosrörelse
Jag kommer tillbaka med något som Kenneth Hagin representerar – Hagin har en av de största/bästa
undervisningarna om Andens gåvor...

C:a 35:00-36:00 min in i filmen... DE PISKAR UPP MANIFESTION GENOM ATT SKRIKA OCH ROPA!!!
I’ve learned years ago from Katherine Kuhlman – testimonies and watching her videos…
I said ‘God I want that’… I want presence… people to get filled with the presence. That’s why I have prayed for
people, in all of our meetings I have impartation. Sometimes I have 3 impartation meetings a day, because I believe
there is more that comes by hands laid on people in the transferring than I can bring in hours of preaching…
Jag har lärt mig för många år sedan av Katherine Kuhlman – vittnesbörd och sett hennes video...
Jag sa ’Gud jag vill detta’... Jag vill ha närvaro... folk som blir fyllda med närvaron. Det är därför jag har bett för folk,
i alla våra möten har jag impartation (förmedling/överföring). Ibland har jag 3 impartation (överförings) möten per
dag, för jag tror att det är mer som kommer genom handpåläggning i det överförbara än vad jag kan ge i en
timmes predikan...

Här säger han själv (= Todd Bentley!) att han lärt sig av Katherine Kuhlman!!!
Han skulle behöva läsa sin Bibel lite mer – där skulle han kunna upptäcka att det han här tror på inte är Bibliskt!
Ta bara ett exempel:
Romans 10:17
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. (King James Version)
Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds ord. (Sv. RefBibeln – 2a upplagan 2012)

Här är fortsättningen på ”mötesserien” – INGET jag rekommenderar att se vidare på!
http://www.youtube.com/watch?v=AlN2n0Ub_-o - Todd Bentley pt 2, Evening 12 31 12
http://www.youtube.com/watch?v=7AQesVq1u_8 - Todd Bentley pt 3, Evening 12 31 12
http://www.youtube.com/watch?v=Wg0MbKYpDmg - Todd Bentley pt 4, Evening 12 31 12

Bara för att visa att Todd Bentley ännu INTE har avsagt sig villolärorna från Lakeland så har jag med nedan länk med
lite citat... Här hörs också att Bentley försöker uppegga folket för att frambringa någon slags manifestation… genom
att skrika & upprepa och tala högt... Några veckor senare… samma församling som länken ovan…
http://www.youtube.com/watch?v=oQlGumOqvIU - T he Church @ New Bern, with Todd Bentley, About Restoration.
Publicerad den 21 jan 2013
A message by Todd Bentley about Restoration.
Ca 06:40 in i filmen …New Book – Christ Healing Touch – 2 volume… Bill Johnson, Heidi Baker, Bob Jones, Rick Joyner and
some others has recent made endorsement for the book.
ca 21:00 ... John G Lakes – back to the beginning...
ca 38:00 … Religious spirit – political spirit…
ca 57:58 ... come back, will have more personal ministry, impartation & healing & whatever the Lord wants to do tonight…
… hope – that’s the anointing that came into the room today…

USCH – jag orkar inte ta upp mer smörja som har babblar om...!!!
Kyrkan @ New Bern, med Todd Bentley, Om Återupprättande.
Publicerad den 21 jan 2013
Ett budskap från Todd Bentley om Återupprättelse.
Ca 06:40 in i filmen ...Ny bok - Kristi Beröring för Helande – Del 2... Bill Johnson, Heidi Baker, Bob Jones, Rick Joyner
och några andra har nyligen gett sina godkännande för boken.
ca 21:00 ...John G Lakes - tillbaka till början...
ca 38:00 ... Religiös ande – politisk ande...
ca 57:58 ... kommer tillbaka, kommer att ha mer personlig ministry/betjäning, impartation (förmedling/överföring)
& helande & vad helst Herren vill göra ikväll ...
... Hopp – det är smörjelsen som kom in i rummet idag ...

Samma församling som ovan – nu med sin egen pastor:
http://www.youtube.com/watch?v=h5zlc5Ck2m4 - The Church @ New Bern, Pastor Mike Rogers; Are you Thirsty?
Publicerad den 19 jan 2013
Kyrkan @ New Bern, Pastor Mike Rogers, Är du törstig?
Are you hungry for fresh manna? Are you thirsty for the new wine? Check out this word from Mike Rogers.
Är du sugen på färsk manna? Är du törstig för det nya vinet? Kolla in detta ord från Mike Rogers.

Denna pastor har tagit emot “Bentleys impartation” och förmedlar nu samma ”Bentley-skräp”...!!!!
ÄR DET INTE TRAGISKT OCH BEDRÖVANDE!!???
Lite citat för att visa att ”smörjan” är samma:
ca 04:00 ”new wine”, ”new wine carrier”
ca 09:00 Han läser ur en bok om Azusa Street
ca 11:00 ”to be drunk with the new wine”
”be drunk with the Holy Ghost”
ca 13:00 “take a drink right now”
“we drink of Your new wine”

”nya vinet”, ”bärare av nytt vin”
"Att vara berusad med det nya vinet"
"Var berusad med den Helige Anden"
"Ta en drink just nu"
"Vi dricker av ditt nya vin"

Och så skrattar de som om det skulle vara ”bevis” på att de är berusade av Den Helige Ande!??!!
HÄDELSE SÄGER JAG BARA!
ca 13:40 The Brownsville revival was not revival,
Brownsville och Toronto var inte väckelse...
the Toronto Outpouring was not revival, it was renewal... Toronto Utgjutandet var inte väckelse, det var förnyelse
Without renewal revival is dangerous…
Utan förnyelse är väckelse farligt...
ca 14:40 ...Carlos Anacondia – that was revival
... Carlos Anaconda – det var väckelse

Carlos Anacondia finns med i en av ”Transformations” filmerna från George Otis Jr.
ca 16:45 and you have to be not be afraid to loose control och du får inte vara rädd för att tappa kontrollen

Och omedelbart så skrattar de och skriker – ”bevisar” att de inte är rädda för att tappa kontrollen!!!
Detta är ren manipulation…
ca 17:40 I can impart the anointing God has given to me Jag kan impart (förmedla) smörjelsen som Gud har gett mig
I cannot impart to you my history…
Jag kan inte impart (förmedla) min historia...
ca 22:15 …it was 94… Rodney Howard Browne was breaking out down in Lakeland…
... Det var 94 ... Rodney Howard Browne höll på och bröt ut i Lakeland...
ca 32:15 I saw people doing cartwheels through the church during the preaching
Jag såg människor hjula genom kyrkan under predikan

Och detta säger han som om det vore ”OK” – ”ANDEFYLLT” – och än en gång skrattar de bejakande...TRAGISKT!
I slutet berättar han om sin upplevelse i Toronto…
ca 38:40 Testimony box in Toronto – 3000 in this conference… that night… first testimony Mike Rogers… So, I don’t remember much –
remember being carried off the platform… I was on the platform for a long time and when they got ready to do the preaching,
some couple of guys picked me up – carried me off and Carol Arnott came and she prayed for me almost an hour – she soaked
and soaked and soaked me.
Vittnesbördslåda i Toronto – 3000 i denna konferens ... den kvällen... första vittnesmål av Mike Rogers...
... Så jag minns inte mycket – minns att jag bars av plattformen... Jag var på plattformen en lång tid och när de var
redo att predika, plockade några par killar upp mig – bar mig bort och Carol Arnott kom och hon bad för mig nästan
en timme – hon soaked (blötlade/dränkte in) och soaked och soaked mig.

Och åhörarna sitter och säger ”WOW” – de är helt imponerade!
Sitting on the airplane coming home from Toronto and I am filled with a grapefruit size ball of glory – a glory ball – throbbing
“phu, phu, phu, phu, phu” – and so I told the Methodist pastor, I said “I think I got an impartation when do I have to go to the
doctor? I really think it’s an impartation”. He goes “Why don’t you go to church this week and just see what God does”.
I said “OK”.
--… and the fire of God comes in – hits him – throws him violently back into the pew – baptizes him in the Holy Spirit and he
starts shouting in tongues… ... BOM... So I got the shortest sermon of my life; “The Altar is open”.
--There were a rush to the altar and for weeks there was this outpouring at that church.
How many people want a real genuine move of God…
Sittandes på flygplanet på väg hem från Toronto och jag är fylld med en grapefruktsstorlek boll av härlighet – en
härlighetsboll – bultande "phu, phu, phu, phu, phu" – och så jag sa till metodistpastorn, jag sa "Jag tror jag fick en i
Impartation när måste jag gå till doktorn? Jag tror verkligen att det är en impartation". Han säger "Varför går du inte
till kyrkan denna vecka och bara se vad Gud gör". Jag sa "OK".
--... Och Guds eld kommer in – träffar honom – kastar honom våldsamt tillbaka i bänken – döper honom i den Helige
Ande och han börjar skrika i tungor... ...BOM... Så jag fick den kortaste predikan i mitt liv, "Altaret är öppet".
---

Det blev en rusning till altaret och i veckor fanns denna utgjutande i denna kyrka.
Hur många människor vill ha ett riktigt äkta handlande av Gud...

NEJ – jag orkar inte med smörjan mer!
I Guds Ord kan man läsa i Efesierbrevet 5:18-21:
King James Version
18 And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;
DETTA – VERS 19-21 ÄR EN AV DEFINITIONEN AV ATT VARA FYLLD AV ANDEN:
19 Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;
20 Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ;
21 Submitting yourselves one to another in the fear of God.
Reformationsbibeln – 2 Upplagan 2012
18. Och drick er inte berusade av vin, det leder till ett dåligt levnadssätt, utan låt er uppfyllas av Anden.
19. Tala till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjung och spela för Herren i ert hjärta,
20. och tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
21. Underordna er varandra i fruktan för Gud*.

OBS! Det står INTE att bli ”drunk”/”full” av Anden!!!
Denne Mike Rogers, från ovan, har här besök av ”NARian siaren” Bob Jones... som även influerat Todd Bentley...
http://www.youtube.com/watch?v=BOzwomICsds - Bob Jones Open Ear Conference
Bob Jones Öppna Öron Konferens
Uppladdad den 6 dec 2011

http://www.newbernchurch.org
Bob and Bonnie Jones came to Historic New Bern, NC on Dec. 2nd-4th to make history. We are entering the
"greatest time to be alive as a Christian." Bob brings depth and revelation to the scripture. This is a must see
for those in the Body of Christ being called to "more". Pastor Mike Rogers of The Church@New Bern teaches,
and hosts this historic conference, Open Ear Conference.
Bob och Bonnie Jones kom till Historiska New Bern, NC (Nord Karolina) den 2-4 december för att
göra historia. Vi går in i den "största tid att leva som en Kristen." Bob ger djup och uppenbarelse till
skriften. Detta är ett måste att se för dem i Kristi Kropp som kallas till "mer". Pastor Mike Rogers i
kyrkan @ New Bern undervisar, och är värd för denna historiska konferens, Öppna Öron Konferens.

Detta ovan var 2011... = INNAN Todd Bentley besökte dem...
Kanske Bob Jones gick före och ”banade vägen” för Bentleys ”återkomst”...??

NARianen Patricia King – ”Extreme Prophetic” – sysslar med ockultism (hon som tog Bob Jones och Todd Bentleys
händer och gick in i ”tredje himlen”!)... MEN här på nedan YouTube säger hon några BRA och SANNA ord om
äktenskap... Hon nämner inga namn, men det är uppenbart att det är Todd Bentley hon syftar på!
http://www.youtube.com/watch?v=1_jaNqJ5oPg - Patricia King Busts Bentley Patricia King ger Bentley en smocka

Jag översätter inte vad hon säger… tar bara med detta för att påpeka hur “bra” man kan undervisa och stå för bra
moral, trots att man bejakar villoläror! Det är därför det är viktigt att vara på sin vakt och idag ta reda på vilka de är
och vilka de umgås med... och vad MER de bejakar...

Ulf Christiansson då?
Han som åkte till Lakeland två gånger (i alla fall som jag vet om!) och som ”hämtade hem smörjelsen” till Sverige...
Så vitt jag vet så har han inte tagit avstånd från detta... har ej heller funnit något på nätet som skulle tyda på det...
Skrev om honom i nyhetsbrevet " Fire Fire Fire" U Christiansson, Todd Bentley mm

>>

LITE OM ULF CHRISTIANSSON --http://www.youtube.com/watch?v=y-n7Wd9oYls

Ca 04:45...

- Vägen till att få Sverige i sitt hjärta - Ulf Christiansson, LRTH 2011 – YouTube

”Åkte till Livets Ord när det började. Jag tillbringade 8 år av mitt liv där”
Blev en kyrkobänksittare – otillfredsställd...
Vad House är – det är bön och fasta

= Trosrörelsen!

Ca 20:14
Ca 23:00
24:30

26:00
27:00
29:00

30:00

Det religiösa sinnet kan inte tänka att man möjligen skulle ha fel,
därför att det kostar så oerhört mycket att vända på steken och börja tänka annorlunda.
”det här är inget bullshit-snack” USCH, VILKET ORDVAL!
Ett religöst ledarskap i Sverige som måste vända om...
Det sker inte genom stora kampanjer, genom manifestationer eller genom en massa saker som vi gör – det sker på
knäna inför Gud! DÄR finner jag dig min broder och syster – där enas vi!
Det är så lätt att tappa fokus.
Ordet väckelse står mig i halsen...
Jag vill... jag vill...
Kyrkan i Sverige har misslyckats med sitt uppdrag!
Sitta på min ”rôv” Vilket ordval!

I mitt liv är bara en sak; Jesus, Jesus, Jesus...
Jag ska tatuera in en grej till här ”Christ in me – my insurance for eternity”

HÄR SANKTIONERAR HAN TATUERING!!
Om du är en fegis – om inte du vågar säga hur du känner – får du skylla dig själv!
Bort med ”skiten” Vilket ordval! Sagt detta flera gånger... men han talar som ”världen”...

Det är nog så att väldig många använder detta ord utan att veta om dess innebörd... det har även jag gjort!
Tills jag blev upplyst om att det en gång i tiden ansågs vara ett fult ord... då bad jag Herren att hjälpa mig att inte säga
det mer...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skit_(olika_betydelser) - Skit (olika betydelser) – Wikipedia
Skit kan syfta på:
• Vardaglig benämning på människans exkrementer, se avföring
• Vardaglig benämning på djurs exkrementer, se spillning
• Vardaglig benämning på avfall
• Vardaglig benämning på en förtretlighet, meningslöshet eller något annat som upplevs som icke-önskvärt
• En interjektiv svordom
• engelskspråkig [s'kit:] benämning på sketch, satir eller parodi

= INGET VACKERT ORD ATT KOMMA UR EN KRISTENS MUN ANSER JAG!
32:39
33:30
35:00
42:00

44:00
45:33
46:00

Människor som aldrig ligger på sina knän och frågar Gud för den församling man sitter och bestämmer över,
sitter och bestämmer ödet för en sådan församling – det är en styggelse inför Gud! Do you hear me?
Precis som filmen Braveheart – jag älskar den filmen – have courage to follow your heart
VISA FILM MED DAVID WILKERSON “A Call to Anguish”
Vägen till helvetet är kantat med människor som menar väl
Vi ska inte göra en inbjudan på det här – för då skulle jag bara utnyttja dina känslor
Det är inte så det ska gå till...
Problemet i Sverige är apati – vad gjorde vi med det?
Anguish – vånda, nöd... har jag det?
Budskapet är till Sverige – vet inte ens kom det kommer att höras... det ”skiter jag i” Vilket ordval!
Hur avslutar man det här? Jag vet inte... jag är ingen expert – jag var det, men är ingen expert.

Allt han säger i denna predikan är inte fel – men det är ju, som sagt, vad han också bejakar som gör det hela fel...
Ulf Christianssons församling:
http://www.thehouse.nu/ - THE HOUSE

HUSET

Gå inte till kyrkan...
...var kyrkan

http://www.thehouse.nu/#!videosection - Videoavsnitt
Gud längtar efter att sätta trender inom film, musik, mode, faktiskt i
allt. Gud är en trendsättare inte en efterföljare.
Gud är inte en tråkig religiös ikon! Han är full av liv och han är
vördnadsbjudande/respektingivande... Problemet är att så kallade
"kristna" har presenterat honom som en död Gud utan KRAFT och inget
LIV! Vi har blivit lurade av religiösa ledare, system och program.
Så istället för att förfölja/jaga efter de trender som Gud har och vandra
på hans väg så har vi följt världen och dess trender. Som helt enkelt har
gjort oss till en dålig kopia av världen.

Hm…

Gud vill inte att hans älskade ska vara en dålig kopia. Han vill att vi ska vara heliga trendsättare!
Så när vi börjar titta på Gud i stället för på oss själva, och världen omkring oss, så kommer vi att bli de som vi är tänkt att vara!

Jag skulle gärna vilja ha en Bibelvers där det står att vi ska vara ”heliga trendsättare”...
http://www.youtube.com/watch?v=7ZtlCReMSNk - Burn 24-7, Rick Pino & The House Sweden - PART 1/3
Publicerad den 28 okt 2012

- Where are we in 5 years as the body of Christ in Europe?
Rick Pino länkas det till i samband med
An interview with Chuck Magnet ( Burn 24-7 Europe) Rick Pino,
“Healing Rooms”… se sidan 17!
Ulf Christiansson (The House, Sweden) and Sten Thomsen (Burn 24-7 Kopenhagen)
Burn (Brinn) 24-7, Rick Pino & The House Sweden - DEL 1/3
Publicerad den 28 okt 2012

- Vart är vi på 5 år som Kristi kropp i Europa?
En intervju med Chuck Magnet (Burn 24-7 Europe) Rick Pino,
Ulf Christiansson (The House, Sweden) och Sten Thomsen (Burn 24-7 Kopenhagen)
For more information visit: För vidare information besök:
www.thehouse.nu
www.rickpino.com
www.burn24-7.com
Alexander Christiansson, The House, Sweden (son till Ulf)
http://www.youtube.com/watch?v=yKa2PMD0PHA - Burn 24-7, Rick Pino & The House Sweden - PART 2/3

Just en snygg
“helig
Fortsättning
från
ovantrendsättare”
YouTube länk:– som följer världens klädmode/trend!!!
Vad är det för budskap som förmedlas genom dödskallar??!!! = DÖD!!
Det rimmar illa med Kristi Evangelium som ger LIV i överflöd!!!

Chuck Magnet – Burn 24/7 Europe

Rick Pino – FireRain Ministries

Ulf Christiansson – The House, Sweden
Jag kan icke låta bli... jag kommenterar en gång till: DÖDSKALLAR PÅ SNUSNÄSDUKEN!!!
Det finns väl inget “Guds barn” som vill förmedla död samtidigt som man ”brinner för Kristi Evangelium och
frälsning för Sverige”!???! TALA OM ”DUBBLA BUDSKAP”... hoppas detta är av ignorans!
Ulf säger här i intervjun: ”see what’s wrong” ”se vad som är fel” Se då först på dig själv – tag bort dödskallarna!!!

Sten Thomsen – Burn 24/7 Köpenhamn

http://www.youtube.com/watch?v=Y67J2t4ZN8Y - Burn 24-7, Rick Pino & The House Sweden - PART 3/3

Uppmuntran för de troende

Jag skulle kunnat kommentera mycket mer om ovan intervju med dessa herrar...
http://www.youtube.com/watch?v=priggFbjT30 - The Ramp | Rick Pino | I Can Hear the Sound | Relevant
Rampen | Rick Pino | Jag Kan Höra Ljudet | Relevant
ExtremTro
”BLI EN VÄRLDSFÖRÄNDRARE”
TV
The Ramp | Rick Pino | I Can Hear the Sound | Relevant
www.theramp.org
www.xtremefaith.org
www.theramp.org - The Ramp Rampen

www.xtremefaith.org – XtremeFaith extremTro

Jag kommenterar inte denna hemsidan – mer än att man kan läsa
massor om ”Awakening” (Uppvaknande) – samma ”smörja” som
Todd Bentley kör med!
Denna webbsida är under uppbyggnad...

http://burn24-7.com/about/leadership-and-staff/ - Ledarskap och personal - Burn 24/7
Bl.a.
Sean Feucht är grundaren av en gräsrots global tillbedjan, bön och missionsorganisation som heter Burn 24/7.
Europeiska Leadare Chuck and Della Magnet - Burn 24/7
http://burn24-7.com/author/chuckm/ - Inlägg av: Chuck Magnet
http://www.worship24-7.com/ministries/burn-24-7 - Burn 24-7 Brinna 24-7
There is a move of God bringing missions and prayer movements together; - - - Sean Feucht is a passionate young leader from the
emerging generation who is pioneering raising up houses of prayer around the globe through his ministry, Burn 24-7. In almost every
continent, Burn 24-7 has raised up over 80 ‘Burn Furnaces’ in 15 nations.
Det finns en rörelse av Gud som för samman missions- och bönerörelser; - - - Sean Feucht är en passionerad ung ledare från den
framväxande (emerging) generationen som är pionjär i att resa upp bönehus runt om i världen genom hans ministry, Burn (Brinna)
24-7. I nästan varje kontinent, har Burn 24-7 rest upp över 80 'Brännugnar" i 15 nationer.

Låter som de inspirerats av NAR Aposteln Mike Bickle – IHOP’s 24/7 bönerum!
http://www.ihopkc.org/prayerroom/ - 24/7 Prayer With Worship
24/7 Bön Med Lovsång
http://www.ihopkc.org/prayerroom/history/ - A Brief History of 24/7 Prayer
En Kort Historia om 24/7 Bön
--The Early Monastic Tradition of 24/7 Prayer
For over one thousand years, monasticism (the practice of taking vows of poverty, chastity, and obedience to one’s spiritual superior)
held a key role in the development of theology and practice in the Church. From the fourth and fifth centuries, monks and nuns were an
accepted part of society. Monasticism is the cradle from which laus perennis, perpetual prayer, was birthed in the church age.
--24/7 Prayer in the Twentieth Century
In 1973, David Yonggi Cho, Pastor of the Yoido Full Gospel Church in Seoul, South Korea, established Prayer Mountain with night-andday prayer. Prayer Mountain was soon attracting over a million visitors per year, as people would spend retreats in the prayer cells
provided on the mountain. Cho had a commitment to continuous prayer, to faith and to establishing small discipleship cells in his
church. Perhaps as a result, Cho’s church rapidly expanded to become the largest church congregation on the globe, with membership
now over 780,000.

On September 19, 1999, the International House of Prayer of Kansas City, Missouri, started a worship-based prayer meeting that has
continued for twenty-four hours a day, seven days a week ever since. With a similar vision to Zinzendorf, that the fire on the altar should
never go out, there has never been a time when worship and prayer has not ascended to heaven since that date.
At the same time, in many other places around the world, God placed desires and plans for 24/7 prayer in the fabric of diverse ministries
and in the hearts of leaders. This has resulted in 24/7 houses of prayer and prayer mountains being established in every continent of the
earth.
Den Tidiga Klostertraditionen av 24/7 Bön
I över tusen år, höll klosterväsendet (bruket att ta löften om fattigdom, kyskhet och lydnad till ens andliga överordnade) en
nyckelroll i utvecklingen av teologi och praktiserandet i Kyrkan. Från trehundratalet och fyrahundratalet, var munkar och nunnor en
accepterad del av samhället. Klosterväsendet är vaggan varifrån laus perennis, evig bön, föddes i ”kyrkans tid”.
--24/7 Bön under Nittonhundratal
År 1973, etablerade David Yonggi Cho, pastor i Yoido Full Gospel Church i Seoul, Sydkorea, Böneberg (Prayer Mountain) med nattoch-dag bön. Böneberg lockade snart över en miljon besökare per år, eftersom människor skulle spendera retreater i bönecellerna
somtillhandahölls på berget. Cho hade ett åtagande för ständig bön, till tro och att upprätta små lärjungaskasceller/grupper i sin
kyrka. Kanske som ett resultat, så expanderade Chos kyrka snabbt till att bli den största kyrkoförsamlingen på jorden, med
medlemskap nu över 780 000.
Den 19 september, 1999, startade International House of Prayer i Kansas City, Missouri, ett gudstjänst-baserat bönemöte som har
fortsatt under tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan sedan dess. Med en liknande syn som Zinzendorf, att elden på altaret
aldrig skulle slockna, så det har aldrig funnits en tid då lovsång och bön inte har stigit upp till himlen efter detta datum.
Samtidigt,
på många–andra
ställen runt om i världen,
så har
Gud lagtinom
önskningar
och planer för 24/7 böner av olika
Vilket
avslöjande
24/7-bön-metoden
har sitt
ursprung
katolicismen...
ministerier/tjänster och i hjärtan hos ledarna. Detta har resulterat i att 24/7 bönehus och böneberg etablerats på alla kontinenter på
Tala om RKK-bejakande!!! Att Mike Bickle säljer katolsk litteratur från katolska & kontemplativa mystiker
jorden.
skrev jag om i förra nyhetsbrevet – sidan 34: Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg: Bönerörelser NAR Del 4 >>
David Yonggi Chos cellgrupper /cellkyrkosystem finns det många som varnar för... det gör även jag, men går ej
in på det nu...

Missförstå mig inte – jag tror på bön och jag är övertygad om att det är för lite bön i de flesta sammanhang...
Att man i Gamla Testamentet hade lovsång & tillbedjan i templet dygnet runt är en sak – då var ju Gud där!
Idag i Nya Testamentet är det vi – individer som är födda på nytt genom Kristi Evangelium – som är templet
och det är vi som ska lovsjunga och tillbe Honom i ande & sanning... Ja, Han vill att vi ska bära allt till Honom i
bön... MEN Han vet att vi är människor som behöver sömn & vila!
Det är GUD som ÄR vaken dygnet runt – Han har all kontroll – vi kan vila och sova tryggt eftersom det INTE
beror på oss och våra gärningar eller böner!
Psalm 121: 3-4: He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. (King James Version)
Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.
Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. (Svenska Folkbibeln)
http://www.talk2action.org/story/2012/5/7/6228/64684
--Heidi Baker and Lou Engle are two of the leaders providing "apostolic covering" for Burn 24-7, a youth-oriented group
that participates in Lou Engle's TheCall events. Burn 24-7 is led by Sean Feucht and is similar to TheCall in focus, including
teaching that homosexuality is caused by a literal demonic spirit. Baker has also participated in TheCall, co-founded by
Engle and Che Ahn, including in Jerusalem.
Heidi Baker och Lou Engle är två av de ledare som tillhandahåller "apostolisk täckning" för Burn 24-7, en ungdomsorienterad grupp som deltar i Lou Engle TheCall event. Burn (Brinna) 24-7 leds av Sean Feucht och är liknande TheCall i
fokus, inkluderande undervisningen att homosexualitet orsakas bokstavligen av en demonisk ande. Baker har också
deltagit i TheCall, medgrundare av Engle och Che Ahn, inklusive i Jerusalem.

Som tydligt ses så är det två NARian Apostlar som tillhandahåller ”apostolisk täckning” till Burn 24/7...

http://www.frikirken.nu/
Kirkens grundlæggere, Sten & Else Thomsen, har startet en dansk afdeling af det internationale, fælleskirkelige netværk www.burn24-7.com.
De stopper derfor deres engagement i ledelse af kirken og koncentrerer sig om deres arbejde i Burn, se www.Burn24-7.dk.
Kyrkans grundare, Sten & Else Thomsen, har startat en dansk gren av det internationella, ekumeniska nätverket www.burn24-7.com.
De slutar därför sin medverkan i ledningen av kyrkan och koncentrerar sig på sitt arbete i Burn (Brinna), se www.Burn24-7.dk.

De har tydligen ett ”Mega möte” i Turkiet i höst...
http://www.burn24-7.dk/ - burn24-7.dk brinna24-7.danmark
Mega burn information
Mega brinn information
COME & BURN
KOM & BRINN
7th ANNUAL MEGA BURN
7E ÅRLIGA MEGA BURN
7 - 12 OCTOBER
7 – 12 OKTOBER
ST PAUL'S CENTER
ST PAULS CENTER
ANTALYA, TURKEY
ANTALYA, TURKIET
FEATURING GOLBAL & REGIONAL WORSHIP LEADERS
PRESENTERAR GLOBALA & REGIONALA LOVSÅNGSLEDARE

Åk inte dit!

Intressant information om Rick Pino:
http://thispilgrimland.com/?tag=karen-wheaton
Thanks to one of the readers of As I Travel… it has been pointed out to me that The Ramp of Hamilton, AL has had connections to the false
Lakeland Revival for quite some time. According to this reliable source, The Ramp of Hamilton, AL not only supported Todd Bentley’s false
revival, but sent members of their “worship dance crew” to Lakeland, FL to be a part of and in support of Bentley and his false revival. Also, it is
well documented that frequent Ramp leader Rick Pino was a large part of Lakeland hype.
Tack vare en av läsarna av As I Travel (När Jag Reser)... det har påpekats för mig att The Ramp i Hamilton, AL (Alabama) har haft
kopplingar till den falska Lakeland Väckelsen under ganska lång tid. Enligt denna tillförlitliga källa, så har The Ramp i Hamilton, AL
inte bara stöttat Todd Bentleys falska väckelse, utan skickat medlemmar av deras "lovsångs dansgrupp" till Lakeland, FL (Florida)
för att vara en del av och som stöd för Bentley och hans falska väckelse. Det är också väl dokumenterat att den frekvente Ramp
ledaren Rick Pino var en stor del av Lakeland hypen/bluffen.

= Rick Pino var på scenen med Todd Bentley i Lakeland som lovsångsledare!

Det är ”bevis nog” för att Ulf Christiansson ännu INTE har tagit avstånd från smörjan smörjelsen som han
”hämtade hem” från Bentleys väckelse i Lakeland... Han umgås fortfarande med ”NAR-folk”...
http://www.youtube.com/watch?v=qp__Y-QV74Y - We have the best Dad - Rick Pino Lakeland, Florida
Vi har den bästa Pappa - Rick Pino Lakeland, Florida

Tala om ”MASSPSYKOS / SUGGESTION”... upprepning & upprepning som ett ”mantra”...

På Rick Pinos hemsida kan man ladda ner en artikel skriven av NAR-apostlarna Mike Bickle och Lou Engle...
http://www.rickpino.com/downloads_all.php?cat=3 – Downloads
Nerladdning
Purity Covenant - practical ways to get pure and stay pure! Renhetsförbund - praktiska sätt att bli ren och förbli ren!
Download - Purity Covenant by Mike Bickle and Lou Engle
Nerladdning - Renhetsförbund av Mike Bickle och Lou Engle

http://www.globalprayerhouse.com/aboutus/staff/directors/directors.html - Global Prayer House / Directors
Antonio and Christelle Baldovinos are the founders of the Global Prayer House, The Pursuit Conference, the Pursuit Internship a Discipleship Training School, all are located in Medicine Hat, Alberta, Canada. All of these ministries are under
Youth With A Mission (YWAM).
Globalt Bönehus / Föreståndare
Antonio och Christelle Baldovinos är grundarna av Global Prayer House, The Pursuit (jaga/sträva efter) konferensen,
The Pursuit (jaga/sträva efter) lärlingsskap - en Lärjungautbildningsskola, alla är belägna i Medicine Hat, Alberta, Kanada.
Alla dessa ministries är under Ungdom Med Uppgift (UMU).
http://www.globalprayerhouse.com/aboutus/endorsements/endorsements.html - Endorsements Endossering/Godkännare
Bl.a.:
Mike Bickle, Director
International House of Prayer of Kansas City
Loren Cunningham
Founder Youth with a Mission
= Grundaren av Ungdom Med Uppdrag (UMU)
Rick Pino
Fire Rain Ministries - Fire on the Altar non-stop worship gatherings
Cindy Jacobs
Generals International
Stacey Campbell
Co-Founder RevivalNOW! Ministries

Rick Pino tillsammans med de “största namnen” inom NAR!!!

http://www.talk2action.org/story/2012/5/7/6228/64684
--Heidi Baker and Lou Engle are two of the leaders providing "apostolic covering" for Burn 24-7, a youth-oriented group
that participates in Lou Engle's TheCall events. Burn 24-7 is led by Sean Feucht and is similar to TheCall in focus, including
teaching that homosexuality is caused by a literal demonic spirit. Baker has also participated in TheCall, co-founded by
Engle and Che Ahn, including in Jerusalem.
Heidi Baker och Lou Engle är två av de ledare som tillhandahåller "apostolisk täckning" för Burn 24-7, en ungdomsorienterad grupp som deltar i Lou Engle TheCall event. Burn (Brinna) 24-7 leds av Sean Feucht och är liknande TheCall i
fokus, inkluderande undervisningen att homosexualitet orsakas bokstavligen av en demonisk ande. Baker har också
deltagit i TheCall, medgrundare av Engle och Che Ahn, inklusive i Jerusalem.

Som tydligt ses så är det två NARian Apostlar som tillhandahåller ”apostolisk täckning” till Burn 24/7...

http://herescope.blogspot.com/2011/11/field-of-dreams.html - Herescope: Field of Dreams
Speakers for a "Mobilization Gathering" to get things off the ground, according to the Transformation Michigan website (pulled, but
e-mailed 7/28/11) included Rick Joyner, Barbarba Yoder, Francis Frangipane, Rick Pino and other leaders. Controversy is already
swirling around this upcoming 11-11-11 Lou Engle event.

Än en gång; Rick Pino tillsammans med de “största namnen” inom NAR!!!
Här står det ”and other leaders” = ”och andra ledare” = Rick Pino är en av ledarna!!!
http://www.ywamharrisburg.org/fire-and-fragrance-dts/ - Fire and Fragrance DTS Fall 2013
Taking the Presence of God to the Nations
Confirmed speakers so far: Kicking off with “The Supernatural Life Conference” with Heidi Baker , Bill Johnson, Lance Wallnau, and Charles Stock.
Also through out the fall: Andy Byrd, Amy Sollars, Dave Fritch, Sean Feucht, Tom Osterhus, Jason Hershey, and More!

OBS! Sean Feucht = ledare för Burn 24-7...
Som sagt; Ulf Christiansson umgås fortfarande med NARianer.. . Todd Bentleys vänner...
Jag antar att Ulf Christianssons ”The House of Sweden” ska vara ett av dessa ”bönehus” som vi läst om ovan ...!?!
Ja, hur ska man annars tolka det?

Från Johanna Michaelsens bok “The Beautiful Side of EVIL” (Den Vackra Sidan av ONDSKA), sidan 191:
It is not testing the Spirit that quenches Him, but rather it is sin, rebellion, disobedience and willful ignorance which grieve Him.
The only one who is insecure about testing the gifts is the one who doesn’t know the Scriptures, for they tell us practice proves
the genuine and pleases God.
Unless the church recognizes this and repents before the Lord, seeking to bring restoration and purity to the body which is now
polluted by counterfeits and false doctrines, how will we survive these days? We will be rent apart by strife and factions. We will
be as salt that has lost its taste, and how then will be be able to reach a world dying in the stranglehold of occult deception with
the glorious truth of our victory in Christ?
As it is, occultists usually feel right at home in our meetings, for they see whooping down of the Spirit, shaking hands
“uncontrollably” in techinques that smack of aura manipulation, falling into trance-like states, and crying out “words of
knowledge” just as the clairvoyants do in certain spiritualist centers. They see us demanding God’s immediate performance as do
white magicians who also use the name of God and Jesus and the Holy Spirit in their rituals. They see us literally barking like dogs
“in the spirit”. They see us being bounced off the floor by an unseen force, even as I frequently saw happened to Pachita when she
was possessed. They hear deafening confusion of babbling tounges, each one screaming louder than the next, as though the Lord
were deaf. They see us indiscriminately laying on hands for healing, even as they do, with no call whatever to confession and
repentance of sin, (which also thrives among us) (James 5:14-17).
How then can we call the occultist to repentance? How then can we presume to call him into a relationship with the Holy, Living
God in whom there are no “shifiting shadows” (James 1:17)? “God is not a God of confusion but of peace, as in all the churches
of the saints” (1 Corinthians 14:33).
It does not “inhibit the spirit” or “box God in” to establish order in our meetings. Or so Paul Believed. (1 Corinthians 14:37-40, KJV)

Det är inte att testa Anden som släcker Honom, utan snarare är det synd, uppror, olydnad och uppsåtlig ignorans/
okunnighet som bedrövar Honom. Den enda som är osäker över att testa gåvorna är den som inte känner till Bibeln, ty de
berättar att praktiken bevisar det genuina och behagar Gud.
Om inte kyrkan erkänner detta och ångrar/omvänder sig inför Herren, i syfte att åstadkomma återupprättande och
renhet till kroppen som nu är förorenad av förfalskningar och falska doktriner/läror, hur ska vi överleva dessa dagar? Vi
kommer att slitas isär av strider och fraktioner. Vi kommer att vara lika salt som har förlorat sin smak, och hur kommer vi
då att kunna nå en värld, som är döende i järngrepp/stryptag av ockult bedrägeri, med den härliga sanningen om vår
seger i Kristus?
Som det är nu, så känner sig ockultisterna vanligtvis rätt hemma i våra möten, för de ser Anden ropas ner, händer
som skakar "okontrollerat" i tekniker som påminner om auramanipulation, fallande i trance-liknande tillstånd, och
utropande av "kunskapens ord" precis som klärvoajanter gör i vissa spiritualistiska center. De ser oss kräva Guds
omedelbara prestation som vita magiker gör som också använder Guds namn och Jesus och Den Helige Ande i sina
ritualer. De ser oss bokstavligen skälla som hundar "i anden". De ser oss studsa undan från golvet av en osynlig kraft,
liksom jag ofta såg hände med Pachita när hon var besatt. De hör öronbedövande förvirring av Babblande tungor, var
och en skriker starkare än den andra, som om Herren var döv. De ser oss urskillningslöst praktisera handpåläggning för
helande, så som de gör, utan någon som helst uppmaning till att bekänna och omvända sig från synd, (som också
frodas hos oss) (Jakob 5:14-17).
Hur ska vi då kunna kalla ockultisten till ånger/omvändelse? Hur ska vi då kunna anta att kalla honom till en relation
med den Helige, Levande Guden hos vilken ingen förändring finns, och ingen växling mellan ljus och mörker (”inga
skiftande skuggor”) (James 1:17)? " ty Gud är inte oordningens Gud, utan fridens, som i alla de heligas församlingar. " (1
Kor 14:33).
Det "hämmar inte anden" eller "placerar Gud i en låda" genom att skapa ordning i våra möten. Så trodde i alla fall
Paulus. (1 Kor 14:37-40). (KJV = King James Version)

Nedan artikel handlar om “symptom av Kundalini” – som det varnas för att ha invaderat kristenheten… via bl.a.
Todd Bentley/Lakeland m.m.
http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2013/newsletters20130204.htm
In biblical terms, shamanism is the use of supposed spirit guides to attain spiritual power, knowledge, and healing, but the cost is ghastly, and
3
the “dangers of shamanistic initiation” are many. Some of these dangers and symptoms would be identical to what happens in Kundalini,
which is a dangerous and powerful energy coming from deep meditation. This list shows what can happen when demonic realms are accessed
through deep meditation practices in Native Spirituality, shamanism, and the New Age movement. Shockingly, Christians are now practicing this

occultic meditation through the contemplative prayer movement:
Burning hot or ice cold streams moving up the spine.
Perhaps a feeling of air bubbles or snake movement up through the body.
Pains in varying locations throughout the body.
Tension or stiffness of neck, and headaches.
Feeling of overpressure within the head.
Vibrations, unease, or cramps in legs and other parts of the body.
Fast pulse and increased metabolism.
Disturbance in the breathing- and/or heart function.
Parapsychological abilities. Light phenomena in or outside the body.
Problems with finding balance between strong sexual urges, and a wish to live in sublime purity.
Persistent anxiety or anxiety attacks, due to lack of understanding of what is going on.
Insomnia, manic high spirits or deep depression. Energy loss.
Impaired concentration and memory.
Total isolation due to inability to communicate inner experiences out.
4
Experiences of possession and poltergeist phenomena.
Other dangers would include insanity and psychosis.
What’s more, the use of shamanism in contemporary culture is widespread and the results are often devastating:
[S]hamanism often involves the shaman in tremendous personal suffering and pain (magically, he often ‘dies’ in the most horrible of
5
torments) . . . it often involves the shaman in demon possession, insanity, sexual perversion, and so on.
Such a terrifying perversion of God’s merciful ways is completely unnecessary, for Christ gives the Holy Spirit—the Spirit of love and
goodness—to all who call upon His name and put their trust in Him (Romans 5:5).
Colossians 2:9-10 states the truth for Christians:
For in him [the Lord Jesus Christ] dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.
And ye are complete in him, which is the head of all principality and power.

I bibliska termer är shamanism användningen av förmodade andliga guider föratt uppnå andlig makt, kunskap och helande,
3
men kostnaden är fasansfull, och "farorna med shamanistisk initiering" är många. Några av dessa faror och symptom är
identiska med vad som händer i Kundalini, vilket är en farlig och kraftfull energi som kommer från djup meditation. Denna
lista visar vad som kan hända när demoniska världar tillträds genom djupa meditationsövningar i Inhemsk Andlighet,
shamanism, och New Age rörelsen. Chockerande är att kristna nu utövar denna ockulta meditation genom den
kontemplativa bönerörelsen:
Brännande het eller iskalla strömmar som rör sig uppåt i ryggraden.
Kanske en känsla av luftbubblor eller en ormrörelse som går upp genom kroppen.
Smärtor på olika platser i hela kroppen.
Spänningar eller stelhet i nacken, och huvudvärk.
Känsla av övertryck i huvudet.
Vibrationer, oro eller kramper i benen och andra delar av kroppen.
Snabb puls och ökad ämnesomsättning.
Störningar i andnings- och/eller hjärtfunktionen.
Parapsykiska förmågor. Ljusfenomen i eller utanför kroppen.
Problem med att hitta balans mellan starka sexuella drifter, och en önskan att leva i förädlad renhet.
Ihållande ångest eller ångest attacker, på grund av brist på förståelse för vad som pågår.
Sömnlöshet, manisk uppsluppenhet (hög ande) eller djup depression. Energiförluster.
Nedsatt koncentration och minne.
Total isolering på grund av oförmåga att kommunicera om de inre upplevelserna.
4
Upplevelser av besatthet och poltergeist phenomen.
Andra faror skulle omfatta sinnessjukdom och psykos.
Dessutom är användningen av shamanism i samtida kultur utbredd och resultaten är ofta förödande:
[S]hamanism innefattar ofta shamanen i stort personligt lidande och smärta (magiskt, han ”dör" ofta i det mest
5
fruktansvärda av plågor). . . det innefattar ofta shaman i demonbesättelse, sinnessjukdom, sexuell perversion, och så vidare.
En sådan skrämmande perversion av Guds barmhärtiga sätt är helt onödigt, för Kristus ger den Helige Ande – Andens kärlek
och godhet – till alla som åkalla Hans namn och sätta sin tillit till Honom (Romarbrevet 5:5).
Kolosserbrevet 2:9-10 påstår sanningen för Kristna:
Ty i honom[Herren Jesus Kristus] bor Gudomens hela fullhet kroppsligen, och i honom är ni fullkomliga,
i honom som är huvudet för alla furstendömen och all makt.

Jag tog med ovan utdrag eftersom många av de ”manifestationer” och ”upplevelser” som nämns påstås vara
del av ”väckelserna” (påstås vara Helige Andes verk!) inom – framför allt – Trosrörelsen och speciellt under
Todd Bentleys så kallade ”Lakelandsväckelse”...

Och för att inte nämna om ”BAM” som Todd sa i var och varannan mening i Lakeland... han t.o.m. döpte i ”BAM”!!
http://www.youtube.com/watch?v=romE2GMErYw - Todd Bentley explain about his "BAM!" Todd Bentley förklarar om sitt "BAM!"

Se bilaga #6 ”BAM” för avslöjande information – skrämmande att det är vanligt ord inom hinduismen/buddismen!
(en del trasiga länkar, men informationen är tillräcklig för att förstå...)

Charles Finneys beskrivning av sann väckelse, som sker med individen, är mycket bra anser jag:
Revival is a renewed conviction of sin and repentance,
followed by an intense desire to live in obedience to God.
It is giving up one's will to God in deep humility."
- Charles Finney

Väckelse är en förnyad övertygelse om synd och omvändelse,
följt av en intensiv önskan att leva i lydnad till Gud.
Det är att ge upp sin vilja till Gud i djup ödmjukhet."
- Charles Finney
LÅT OSS STRÄVA EFTER DETTA OCH LÄSA GUDS ORD SÅ VI KAN LYDA HONOM!
SÅ VI KAN STÅ EMOT VILLOLÄROR OCH INTE LEDAS VILSE...

http://www.deceptioninthechurch.com/exposingerror.html - Exposing Error

Att Avslöja Fel

Exposing error is most unpopular work. But from every true standpoint it is worthwhile work. To our Savior, it means that He
receives from us, His blood-bought ones, the loyalty that is His due. To ourselves, if we consider "the reproach of Christ
greater riches than the treasures of Egypt," it ensures future reward, a thousand-fold. And to souls "caught in the snare of the
fowler"-how many of them God only knows-it may mean light and life, abundant and everlasting.

Att exponera felaktigheter är det mest impopulära arbete. Men från varje sann synvinkel är det ett värdefullt arbete.
Till vår Frälsares så betyder det att han får från oss, hans blod-köpta, den lojalitet som vederbörligen är Hans. Till oss
själva, om vi betraktar ”Kristi smälek för större rikedom än skatterna i Egypten," (KJ = Hebreerbrevet 11:26) så
garanterar det en framtida belöning, ett tusenfaldigt. Och till själar "som fångats av fågelfängarens snara"-hur många
av dem vet endast Gud-det kan betyda ljus och liv, rikligt och evigt.

Vill även citera vad Wilgot Fritzon skrev när han skickade artikeln till mig som jag nämnde om ovan...
(Bilaga #5 ”Ledare 8.2008 Allt är inte guld som glimmar” )

”Här i bilaga kommer nu den ledare som jag skrev 2008.
Det var då det. Men jag tror att det tyvärr kommer att återkomma liknande händelser eftersom
vi aldrig tycks kunna dra lärdom av vare sig historia eller Guds Ord.”

2 Tessalonikerbrevet 2: 9-12, 15 (Sv. Reformationsbibeln – 2a upplagan 2012)
Jag rekommenderar att läsa HELA 2 Tessalonikerna 2!
9. Hans ankomst är ett verk av Satan, med stor makt och med falska tecken och under
10. och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen,
så att de kunde bli frälsta.
11. Och på grund av detta skall Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de skall tro lögnen,
12. för att de skall bli dömda, alla de som inte trodde sanningen utan fann behag i orättfärdigheten.
15. Stå därför fasta, bröder, och håll er vid de lärdomar som ni har blivit undervisade i, vare sig muntligt eller genom brev från oss.
2 Tessalonikerbrevet 3: 2, 6, 14-15 (Sv. Reformationsbibeln – 2a upplagan 2012)
2. och att vi blir räddade från dem som uppför sig mycket illa och onda människor. Ty tron är inte var mans.
6. Men vi befaller er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn att ni drar er ifrån varje broder som vandrar oordentligt och
inte efter den lära som han har fått av oss.
14. Men om någon inte lyder det vi säger i detta brev, ge noga akt på den mannen och ha inte något med honom att göra,
så att han får skämmas.
15. Betrakta honom dock inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder.

Titus 2; 7-8, 11-12 (Sv. Reformationsbibeln – 2a upplagan 2012)
7. och visa dig själv i allt som ett föredöme i goda gärningar, med oförfalskad lära, i värdighet och äkthet,
8. med sunt, oangripligt tal, så att motståndaren skäms, då han inte har något ont att säga om dig.
10. inte oärliga, utan i allt visa dem sann trohet, så att de i allt kan vara till prydnad för Guds, vår Frälsares, lära.
11. Ty Guds nåd som ger frälsning har uppenbarats för alla människor.
12. Den (KJ = Guds Nåd!) lär oss att avsäga oss all ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt,
rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen,
13. medan vi väntar på det saliga hoppet och uppenbarelsen av den store Gudens och vår Frälsares Jesu Kristi härlighet.

Kära läsare – låt oss ta lärdom!!!
Klagovisorna 3:22-24
22 It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not.
23 They are new every morning: great is thy faithfulness.
24 The Lord is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him. (King James Version)
22 Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet.
23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.
24 Herren är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom. (Svenska Folkbibeln)

Om du som läser är involverad i denna Trosrörelsens villoläror med dess NAR Apostlar & Profeter och Lovsångare,
dygnet-runt-böner och andlig krigföring – Todd Bentely fasoner och 24/7 Burn – snälla, omvänd dig!
Må du ”vakna upp och inse” och ta dig ut ur dessa sammanhang!
OM du sluppit undan och aldrig har varit insnärjd eller du har kommit ut ur skräpet...
Hjälp till att rycka andra ut ur ”elden”!
Judas 1:21-23 (Sv. Reformationsbibeln – 2a upplagan 2013)
21. Se till att ni blir bevarade i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet till evigt liv.
22. Och gör denna åtskillnad, att ni förbarmar er över somliga, sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot.
23. och andra skall ni med fruktan rädda och rycka dem ur elden, och till och med hata denna livklädnad som är nersmutsad av köttet.

I Herren Jesus Kristus finns Nåd och Barmhärtighet för var och en som omvänder sig och sätter sitt hopp till Honom!
Låt oss be för Todd Bentley och NARianerna att de får Nåd att omvända sig.
För Sanningen,

Karin Jansson
Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8
(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna i detta nyhetsbrev fungerade
då det skrevs)
Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta nyhetsbrev –
det är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva.

OBS! Detta nyhetsbrev är inte avsett som ett personligt ondskefullt angrepp på Todd Bentley som människa (ej
heller Ulf Christiansson eller någon annan som nämns vid namn). Gud kommer att döma honom (dem), inte vi.
Men vi måste erkänna att mycket krävs av dem som står i ledningen för ”kristna rörelser” och som gör anspråk
på speciella gåvor och ”smörjelse”...

