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Oasmöte - tillämpning som liknar Eukaristisk tillbedjan 
 

 

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus! 

Låt det här brevet bli en varning och väckarklocka – för att vi ska se hur långt tåget mot Rom redan har kommit... 
 
Jag fick ett upprörande telefonsamtal fredagen den 23 juli från en syster i Herren som var på Oasmöte i Storstrand,  
EFS lägergård i Öjebyn strax utanför Piteå. Se http://www.storstrand.nu/files/storstrand-11_folder_w.pdf eller se  
bifogad PDF - ”Sommaroas -Piteå-Storstrand 21-24 juli 2011- folder”: 
 
Lördag 23/7 
08.30 Morgonmässa 
10.00 Vi har kommit för att tillbe honom. Matt 2:2b 
 Bibelundervisning med Berit Simonsson 
 
Systern i Herren, som vill vara anonym – vi kallar henne för ”NN” – ringde i slutet av mötet där man uppmuntrades gå 
fram och ”träna på tillbedjan” av Jesus Kristus där man ställt fram en stol som ”representant”!!!   
Hon sa att det var mycket likt Eukaristisk tillbedjan... 
Hon var tacksam till Gud att hennes dotter & svärson lyssnade till hennes varning att inte ta del i detta! 
Hon hade åkt med dem för att höra vad som sades...eftersom hon märkt dragningen åt det katolska inom OAS... 
Det lät mycket obehagligt och jag blev också illa berörd – speciellt när vi vet vart OAS leder – med Hans Weichbrodt i 
spetsen som t.o.m. haft Påvens predikant Raniero Cantalamessa här i Sverige... 
 
Vänner, om Berit Simonson och OAS-ledarna medvetet eller omedvetet uppmuntrade till tillbedjan som liknar 
Eukaristisk tillbedjan....är ovisst idag...det får vi tids nog veta... 
 
Jag bad ”NN” att skriva ner vad hon såg och upplevde, vilket hon har gjort här nedan. Jag anser det allvarligt – detta är 
något som vi alla behöver vara beredda på även kommer att försöka introduceras på andra konferenser, samfund och 
församlingar...  
 
Snälla Guds folk; tag denna varning på allvar! Det är ingen hemlighet att det finns de som arbetar febrilt på att 
underlägga alla kristna under Påven för att erkänna att han har auktoriteten... 
JAG OCH ”NN” TÄNKER I ALLA FALL INTE TA DEL I DETTA OCH VI UPPMANAR VARJE LÄSARE ATT TA AVSTÅND! 
 
För en del kommer nedanstående redogörelse kanske inte låta så farligt...och kanske t.o.m. tycka att nu är vi ”extra 
överkänsliga”... Men kom då ihåg att på en annan Oaskonferens i sommar erbjöds ”Romersk-Katolsk Mässa”...och 
bikt hos katolsk präst: 
 
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS%2023-7-11.html - Oasrörelsen har säkert haft en del bra  
och sund undervisning i Kungsbacka. Men hur kan man vid flera tillfällen under konferensen välkomna till  
"Romersk-katolsk mässa" >>  (se foldern i pdf) och bikt hos en katolsk präst?! Man uppmuntrar därmed människor 
att GÅ LÅNGT UTANFÖR GUDS ORDS GRÄNSER. Vad är det för "förnyelse" Oasrörelsen står för, om den leder 
människor till Rom?! Det kanske också är på sin plats att någon informerar biskop Graham Dow att Bibeln säger 
tydligt att det är den helige Ande som delar ut sina (nåde)gåvor SOM HAN VILL till dem som lyder honom - inte som 
vi vill eller som vi känner för, 1 Kor 12:8-11.  
 
Folder kan även ses i bifogad PDF ”Oasmöte i Kungsbacka 2011 – Program”  
(hämtat från: http://www.oasrorelsen.se/program   -   http://www.oasrorelsen.se/images/pdf/k-backa/oas%20-11_web.pdf) 
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Enligt Wikipedia står det att Eukaristin är här intimt förbunden med mässan och läran om mässoffret... 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Eukaristi - Eukaristi Från Wikipedia 
Eukaristi (av grekiskans ευχαριστία eucharistia, ’tacksägelse’) är inom Romersk-katolska kyrkan dels namnet på det i 
mässan konsekrerade brödet och vinet, dels ett av flera namn på mässan eller mässoffret. En vanlig synonym för det 
konsekrerade brödet är (den heliga) kommunionen. 
Begreppets etymologi kan troligtvis spåras till den långa tacksägelsebön eller förvandlingsbön, den eukaristiska bönen, 
som sedan äldsta kristen tid har intagit en central plats i mässfirandet. I denna bön tackar gudstjänstens förrättare 
(biskopen, prästen) för Guds gärningar, särskilt genom Kristus, och förvandlar (konsekrerar) brödet och vinet till att  
vara Kristi kropp och blod. Ceremonin är den katolska tolkningen av Jesu egna ord och uppmaning i samband med 
brödsbrytelsen efter den sista måltiden. 
I eukaristibönen ingår även förböner för levande och döda. Redan i tidigkristna liturgier ingår mässans instiftelseord i 
eukaristibönen. I västerländska liturgier förläggs konsekrationsmomentet till instiftelseorden; i östliga liturgier anses 
konsekrationen ske under epiklesen, en bön med åkallan av den Helige Ande. 
De ortodoxa kyrkorna lär på samma sätt som den katolska att endast giltigt vigda präster och biskopar kan förrätta mässan, varvid prästen eller 
biskopen med rätt sakramentsformel bokstavligen förvandlar mässans bröd och vin till Kristi kropp och blod (transsubstantiationsläran). 
Eukaristin är här intimt förbunden med mässan och läran om mässoffret. I ett särskilt, förstärkt skåp med lås, ett så kallat tabernakel förvaras 
de konsekrerade specierna (vanligtvis endast brödet) efter förrättad mässa. Detta för att man vid behov skall kunna ge kommunionen till döende 
och sjuka. I västkyrkan förvaras tabernaklet synligt så att de troende kan tillbe Jesus Kristus som enligt katolsk tro är helt och fullt närvarande i 
nattvardselementen. 
Att gå till katolsk kommunion innebär förutom ett deltagande i en rit även ett aktivt ställningstagande. Kommunikanten uttrycker med sitt 
mottagande sin kärlek till Kristus och sin vilja att vara en del av Kristi kropp som är den katolska kyrkan och som leds av den helige Ande genom 
påven och biskoparna i enhet med honom. De som inte delar denna tro bör därför, enligt kyrkan, inte ta emot kommunionen. 
Om en katolik har begått en svår synd, måste han eller hon enligt den katolska läran först bikta sig innan han eller hon ånyo kan ta emot 
eukaristins sakrament då man tror att synden gör att den enskilda individen befinner sig i ett tillstånd av brytning med Gud och kyrkan. Skulle den 
som syndat svårt inte bikta sig före kommunion begår denne ett helgerån. Även av denna orsak är katolsk kommunion vanligtvis endast öppen för 
katoliker. 

 
Om man lägger ihop denna ”bikt” och ”tränandet att tillbedja”, som erbjudits via OAS i sommar, så ser bilden med 
en gång mycket värre ut och det ger all anledning att varna! 
 
Guds Ord säger att vi ska tillbe Honom i ande och i sanning...    
 Gud är en Ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och i sanning.”  Johannes 4:24  
               (Reformationsbibeln - 2:a upplagan 2011) 
Som jag tolkar detta - utifrån många års Bibelläsning – av HELA Bibeln: 
Ande = Guds Helige Ande som bor i tillbedjaren = man är med andra ord "Född på Nytt" 
Sanning = i enlighet med Guds Ord - genom Hans Son Jesus Kristus som Är Sanningen 
Det behövs INGA verktyg, kors, ikoner eller "stolar" för att tillbe på detta sätt - ett rent hjärta är allt som krävs!  
Ett hjärta som har renats i Lammets Blod! 
 
Vänligen, bedjande tag del av NN:s redogörelse och kom samtidigt ihåg att fienden ”smyger in” – det kommer aldrig 
”pang på”, kommer aldrig rakt & öppet, för då är det många som blir varskodda och inser faran... Men om det ”smyger 
in” så blir man van och vänjer sig med små förändringar så att man till slut inte ser att faran redan är inne... 
 
Det är ungefär vad som sägs i del 1 av Sven Reichmann Serie: "Pröva allt" som går att lyssna på här:  

 (1) Håll er vakna! >>   

 Jag vill även rekommendera att lyssna på fortsättningen – del 2 & 3 som finns här:  

 (2) Andebedömning  >>  

 (3) NY! Sund lära! >> 

Hämtat från http://www.elvorochjanne.se/undervisning/svenska/ljud/VIDEOS%20SR.html (man får skrolla ner lite!) 

  

Påve Benediktus XVI  

celebrerar mässan. 
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DETTA ÄR TÄNKVÄRT:       ”Discernment is not knowing the difference between right and wrong. 
       It is knowing the difference between right and almost right.” 
       – Charles H. Spurgeon 

     "Urskiljning är inte att veta skillnaden mellan rätt och fel. 

     Det är att veta skillnaden mellan rätt och nästan rätt." 

Sanningens väg suddas ut... ”Se till att ingen bedrar er” -  http://bibelfokus.se/sv/blog/110611  

 

För Sanningen,                                       

Karin Jansson 

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

(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna fungerade då detta skrevs) 

Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta brev  – det 

är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva. 

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

 

NN:s Redogörelse:  Röd text, fet markering, understrykning och Gulmarkeringar gjorda av mig; KJ! 

 

Bibelföredrag av Berit Simonson om tillbedjan och lovsång. 
Litet sammandrag, jag har inte tagit med allt, bara det jag fick funderingar över. 

(Det mesta är avskrivet av det som finns på cd:n som jag köpte från mötet, men en del är mina egna funderingar.) 

”Jag” i texten = Berit Simonson 

Tillbedjan och lovsång, lovsång är bara en liten del av tillbedjan. 

Bild från Herren: på golvet ligger en smutsig oanvänd mantel. Det är tillbedjans mantel, lovsångens klädnad Herren vill 

ge oss den, i st f, Modfällda anden Jes 61.  

Vi kan inte ta upp den, men Herren kan det, och Han vill göra det idag. Han vill fräscha upp den och hänga den på våra 

axlar. 

Tillbedjan är exklusiv, bara för Gud. Kan inte delas med någon eller något annat. 

Innan 300-talet när kristendomen blev godkänd. De första kristna greps. Det var kejsaren man skulle bli tillbe. 

Vi är ett folk som är kallade att tillbe Honom. Varje enskilds kristens ärofyllda uppdrag och Kristi kyrkas hedersuppdrag 

framför alla andra. Alla, i alla tider, oavsett samfund. 

Förnämsta kallelse. Allting är sekundärt i förhållande till detta. Det är detta som är vår huvuduppgift, detta som Guds 

folk är kallade till och detta som vi en gång kommer att fortsätta med rakt in i evigheten. Tillbedjan ska aldrig upphöra. 

Matt 14:33, kolla, Berit sa att de föll ner inför Herren och tillbad. 

 Då kom de som var i båten och tillbad honom och sade: Sannerligen, du är Guds Son! Matteus 14:33  

            (Reformationsbibeln - 2:a upplagan 2011) 

http://bibelfokus.se/sv/blog/110611


Tillbedja på hebreiska betyder bokstavligen att falla ner på marken. 

En yttre hållning, ett yttre bruk.  

Berit sa flera gånger att Gud lättar på förlåten – var står det i Guds Ord? 

Petrus märkte hurdan han själv var. Ju närmare vi kommer Jesus Kristus i tillbedjan, desto mer kan vi också bli påmind 

om vår egen synd. Det är därför, när vi har lovsångstillfällen, vi också alltid har biktprästerna igång för jag tror att det 

är så vet ni att vi öppnar oss för Guds Ande när vi tillbeder och lovsjunger (Bibelhänvisning?) och då kan Han tanka ner 

i oss både glädje och välsignelse och trösterika påminnelser om vår synd. 

För några kan det vara så att Jesus är Herre mest är en teori, man skulle önska att det grep tag i ens hjärta. Då har jag 

ett tips till dig, pröva att lovsjunga och tillbedja denne Jesus som du bekänner som din Herre, för det är genom 

tillbedjan och lovsång som det börjar aktiveras inombords. Pröva att lovsjunga och tillbedja 

Matt kap 2 Om man ska undervisa om tillbedjan tycker jag att det är den allra förnämsta texten. Det är berättelsen om 

de vise männen. 

Om man vill ha nånting finns det bara två sätt: be så ska du få och ge så ska du få. (Introduktion till detta var att de 

flesta nog funderar på vad oasmötet ska ge, vad man ska få ut av det) 

(Tre kronorna på Sthlms stadshus är en påminnelse om de tre vise männen, det finns en legend om det) 

När Herodes hörde att de hade kommit för att tillbe den nyfödda konungen blev han förskräckt, och jag tror att det 

inte bara var så att han blev förskräckt vid tanke på en nyfödd judakonung utan jag tror att han blev förskräckt därför 

att någon är där för att tillbe Gud. Jag tror nämligen också att det är så här att det här är ett av våra starkaste vapen, 

ett av våra starkaste vapen som kristen kyrka och nånting som gör att ondskans andemakter skälver i grunden när 

Kristi kyrka tillber (Bibelhänvisning?). De tre vise männen var inte glada, det var inte trevligt i Herodes palats. En 

parentes: ibland funderar vi på Guds ledning, hur Gud kan hjälpa oss att hitta rätt väg. För min personliga del så brukar 

jag tänka så enkelt så att glädjen är en indikator på att Gud är med i det man gör. Och det var så med de vise männen 

att när de kom på rätt spår igen, när de såg stjärnan i vers 10, när de kom ut ur Herodes palats bortifrån det stället där 

de hade kommit fel, och var liksom på pisten igen som Hans W. talade om igår, på rätt spår igen, då kommer glädjen. 

”När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje.”  

Deras enda uppdrag var att de skulle ge, de skulle inte få något. Och när de hade gjort det, då var uppdraget slutfört. 

De hade gjort det de var kallade att göra. Nu tror jag att de säkert fick välsignelse av det för det får man i mötet med 

Jesus Kristus och välsignelsen kommer när man tillber för den som ger, den får. Men det var inte deras avsikt och det 

är poängen. 

Jag tror det är nyttigt för oss att tänka på det när vi samlas så här till oas-möten när Mats och vårt fina lovsångsteam 

leder oss i lovsång eller när du kommer hem till din egen plats, din församling, den lilla gudstjänsten, det lilla 

sammanhanget där man kanske inte är så många. Fortfarande samma kallelse, fortfarande samma uppdrag, 

fortfarande lika ointressant vad det kan ge dig och vad du kan få ut av det, fortfarande samma dna på uppdraget. ”Vi 

har kommit för att tillbe.” Kl 11 på söndag i min församlings hemkyrka, samma uppdrag eller kl tio eller vad man nu 

har. Samma uppdrag, samma dna som de vise männen hade 

Det är alltid Kristi kyrkas förnämsta uppgift. 



Punkt ett vem är det vi tillber, andra punkten vad är tillbedjan för nånting (Matt 2), tredje punkten tillbedjan är onyttig 

och obegriplig. 

Vi tycker om när vi är nyttiga, vi tycker om när vi kan prestera nånting. Vi tänker gärna att vi ska göra nytta i Guds rike 

också. VD åt Gud på jorden, ”Guds nyttovarelser.”  

Joh kap 12. Tillbedjan kan vara med ord, den kan vara ordlös och den kan bestå av en del andra ingredienser också. 

Men den är alltid ur den själiska eller den gamla människans synvinkel onyttig, oviktig, irrationell och obegriplig. 

Tillbedjan var ju vad Maria i syskonskaran i Betania gav åt Jesus när Han kom dit efter att Lasarus hade blivit uppväckt. 

Syskonen ordnade en festmåltid åt Jesus. Det är väl underbart. Vi tänker att Jesus ska ordna fest för oss. Men här 

ordnar de en festmåltid för Jesus. Det är en fin beskrivning av vad tillbedjan handlar om egentligen. (Berit pratar om 

Judas, att han tyckte man skulle sälja oljan och få pengar för den, men hon missar att Judas inte var ett dugg 

intresserad av att vara nyttig och hjälpa de fattiga, han skulle ta pengarna själv, dålig jämförelse hon gör.) 

Vi ska göra nytta, ja, men det är alltid sekundärt. Kristi kyrkas kallelse är alltid primärt att tillbedja Honom, att smörja 

Hans fötter. Ta den här berättelsen, det är en fin bild av tillbedjan. Kristi kyrkas kallelse är alltid att smörja Kristi fötter 

(Bibelvers?). Det är inte något bara som Maria gjorde där i Betania utan något som Kristi kyrka alltid, oavsett samfund, 

har i uppdrag att göra. Det är onyttigt, irrationellt, det märks inte i almanackan, men det är det som är vår kallelse (var 

står det?). Ibland skrattar man åt Maria här. Man skojar lite över hennes fåfänga. Hon smorde Jesus fötter och så 

torkade hon dem med sitt hår och huset uppfylldes av den där doften från oljan och det är som att hon har det där 

långa håret som jag har och så torkar hon upp parfymen från Jesu fötter och så doftar hennes hår gott precis som 

parfymen gör. Det där är en fantastisk bild av vad som händer när vi tillbeder Jesus. Tänk så här: hur doftade Jesu 

fötter och Maria hår när de gick därifrån? Jo de doftade likadant. Det är det som är poängen med den berättelsen. Hon 

doftade på samma sätt som Jesus. Det är en av de saker som händer när vi tillber Honom. Vi är i Hans närhet, vi 

lovsjunger Honom, och utan att vi märker det så tar vi doft av Honom. Precis som vi i andra sammanhang tar doft av 

det sammanhang vi vistas i. Enkelt uttryckt: steker du pannkakor hemma så kan alla på Ica sen känna vad du har haft 

till lunch. Man tar doft av det sammanhang man vistas i och det gör man på både gott och ont. Vistas du i dåliga 

sammanhang tar du doft av det också. Och det här är en så fin bild av hur det är med en människa som tillbeder Jesus, 

som smörjer Hans fötter. Doften sätter sig i den personen. Och man märker efteråt att det här är en människa som 

varit tillsammans med Jesus.  

Nu kommer det en punkt till. Vad är det som hindrar tillbedjan då? Två saker i huvudsak. Det är synd och det är rädsla. 

Får jag påminna er om en berättelse ur GT. 2 Sam när David skulle föra in förbundsarken i Jerusalem. 30.000 personer 

ute på gatorna, stoj och stim, liv och glädje och så berättas det om den fantastiska lovsångsorkestern. Man börjar 

spela, och bära in arken, och så efter ett litet tag händer det något hemskt. Arken hade man satt på en vagn som man 

hade tillverkat för tillfället och oxarna som drog vagnen snubblade och två stycken som hette Ussa och Ahjo försökte 

rädda Guds förbundsark så den inte skulle trilla och stöttade den med sin hand och när de gjorde det föll de döda ner. 

Får Gud göra så? Mitt när de håller på och lovsjunger. Skulle han inte vara tacksam? 30 000 människor ute på gatorna, 

lovsjunger och tillber honom, och vilka duktiga musiker och vilken chans för Gud att manifestera sig positivt. Vad var 

det som var fel? Gud hade befallt väldigt noga hur arken skulle flyttas när den skulle flyttas. Det skulle inte vara nån 

vagn utan den skulle bäras på leviternas axlar på ett speciellt sätt för att de alltid skulle känna den på sin kropp för att 

de alltid skulle göra som Gud hade sagt och bli påminda om Honom och Hans bud. Nu gjorde de inte så utan de 

ändrade Guds befallning. De byggde en ny och fin vagn, dvs. arken har vi lite grann på avstånd från oss. Vi sätter den 

på en vagn i stället. Det här är en djup berättelse, jag skulle kunna tala jättemycket om den. Fantastisk egentligen med 

sin människokännedom, men det som händer här, det är att folket syndar mot Gud och så lovsjunger man högt och 

fantastiskt och vackert men det hjälpte inte. Det går nämligen inte att överrösta synden med lovsång, och det gäller 



för oss också. Det går inte för dig och mig vi som är här idag att överrösta den där samvetets röst genom att sjunga lite 

högre och lite mer. Gud tar inte bort vår synd för att vi sjunger högt och vackert, han tar bort vår synd för att vi ber om 

förlåtelse. Det är därför vi har biktprästerna här, att vi alltid ska kunna få den chansen. Det går inte att överrösta 

samvetets röst med lovsång. Gud glömmer inte för att vi sjunger högt. Han glömmer när vi ber om förlåtelse. Synden 

kan hindra lovsången och rädslan kan hindra lovsången. Minns ni där i Nasarets synagoga i Lukasevangeliet fyra så står 

det om Jesus att Han öppnar bokrullen och så står det att han ropar ut, heter det, frihet för de fångna. Ropar ut frihet 

för de fångna. När Jesus ropar ut frihet, då blir det frihet. Joh 8, Den Sonen gör fri, den blir verkligen fri. Och fångna, 

det kunde de vara, och det kan vi också vara. Vi kan vara fångna under rädsla, vi kan vara fångna under blygsel, och 

människofruktan. Jesus ropar ut friheten, och jag tror att Han vill proklamera den här friheten över oss också. Friheten 

att våga vara tillbedjande människor inför Jesus Kristus. Ja, men kanske du tänker då, nu kommer kanske den sista 

punkten här, kanske du tänker då, tillbedjan och lovsång, det är kanske för dem som är lite mer känslomässigt 

instabila, som har lätt att jobba upp sig lite. Vi mera vanliga, vi får satsa på något annat i stället, hjälpverksamhet eller 

något sånt. Det är ett misstag. Man tänker att man tillbeder för att man känner för det. Eller för att man är på gott 

humör. Eller för att det har hänt något speciellt roligt. Så blir det fel. Tillbedjan är inte konjunkturkänslig på det viset. 

Vi tillbeder inte för att det känns speciellt bra, och vi lovsjunger inte för att det känns roligt här inne. Det skrevs inga 

lovsånger på Tabor, förklaringsberget, har ni tänkt på det. Lovsångerna i Bibeln, både i GT och NT, de kommer från 

svåra tillfällen. Paulus och Silas i fängelset, tänker vi väl direkt på. Råttorna sprang över fötterna där, fukten dröp på 

väggarna och de satt med sina fötter i stocken. Vi får ha lite mer råttor för att främja lovsången. Eller GT, en fantastisk 

psalm, Ps 63 som David skrev när hans älskade son Absalom förföljde honom och jagade honom ut ur Jerusalem, tänk, 

då skrev David en lovpsalm. Lovsången i Bibeln kommer ur djup nöd som klangbotten skulle man kunna säga. 

Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar  

efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Jag söker dig i helgedomen för att se din makt  

och härlighet. Ty din nåd är bättre än liv, mina läppar skall prisa dig.  Jag skall lova dig så länge jag  

lever, i ditt namn skall jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad av utsökta rätter.  Med jublande  

läppar lovsjunger min mun, när jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Ty 

du är min hjälp, under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig till dig, din högra hand uppehåller mig. 

Men dessa som står efter mitt liv och vill förgöra det, de skall fara ner i jordens djup. De skall överlämnas åt 

svärdet, de skall bli schakalers byte.  Men kungen skall glädja sig i Gud.  

Var och en som svär vid honom skall prisa sig lycklig, ty de lögnaktigas mun skall bli tillstoppad.  

Psalm 63: 2-  12 (Folkbibeln) 

Och därför är det fel när man tänker, ja man måste vara lite glad för att kunna tillbedja. Vi måste jobba upp oss lite för 

att tillbedja. Men det behövs inte, för varför tillbeder vi? Varför lovsjunger vi? Jo det gör vi därför att 

Uppenbarelseboken har rätt. I sitt fjärde och femte kapitel där den säger att Lammet är alltid värd vår lovsång. 

Kommer ni ihåg de orden? Lammet är alltid värd vår lovsång. Och Lammet Jesus Kristus är värd vår lovsång också när vi 

är ur humör. Också de gånger när vi har sovit dåligt. Också de gånger när vi inte känner för det. Också de gånger när vi 

är snuviga. Lammet är alltid värd vår lovsång. Och därför stämmer det när Psaltaren säger, Ps 33, att lovsång höves 

oss. Ett vackert uttryck. Eller det anstår kristna att tillbedja och lovsjunga, det är vår uppgift. Det är vår kallelse. Ibland 

känner vi för det, ibland känner vi inte för det. Ibland är vi glada när vi gör det, ibland är vi ledsna när vi gör det. Men 

Lammet, Han är alltid värd vår lovsång. Och därför är det faktiskt väldigt viktigt att säga att lovsång är inte en 

känslosak, eller hur, utan det är mycket mera en lydnadshandling. Det är mycket mera en lydnadshandling än en 

känslosak.  

Lammet är absolut värd vår lovsång...det säger jag AMEN till! Men ”en lydnadshandling”...?  

Hur vore det då att FÖRST lyda Guds Ord – ta avstånd från villoläror (RKK, New Age m.m.) och sen komma och 

lovsjunga?!!!! 



 

 Gud har ingen glädje i "offer" – ”lovsångsoffer” – men i lydnad! 

”Då sade Samuel: "Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? 
Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. 23 Ty upproriskhet är 
trolldomssynd och trots är synd och avguderi.” 1 Samuelsboken 15:22-23 (Folkbibeln) 
 
Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för HERREN än offer. (Folkbibeln) 
To do justice and judgment is more acceptable to the LORD than sacrifice. (King James Version) 
 

Här ska jag stanna fastän jag har fler punkter. Men jag ska stanna här och så ska jag berätta för er om en bönegrupp 

som jag hade glädjen att ha ansvar för för 25 år sedan i den församling vi var i då. En bönegrupp, vi bad förstås, vi 

lovsjöng och vi sökte Guds ord, sökte Guds ansikte och vid ett tillfälle så fick vi en maning i den här gruppen. Och 

maningen har jag aldrig glömt. Jag har aldrig glömt vad som hände och det griper mig fortfarande när jag tänker på 

det. Maningen var oerhört enkel. Den var att precis lika verkligt, precis lika påtagligt som det är när ni sitter på era 

stolar, precis lika verklig är jag här i eran mitt. Hälsningar Jesus Kristus. Och så fick vi liksom en praktisk konkretion av 

det, vi fick en ingivelse att vi skulle ställa en stol i vår mitt, och den stolen, den skulle betyda att precis som vi sitter på 

våra stolar, så är Jesus här. Och så kom det en fråga i den här hälsningen från Gud, och frågan var, Om detta nu är 

sant, att jag, Jesus Kristus, är här, som ni ju bekänner att jag är, och om det är lika sant att jag är här som att ni är här, 

lika konkret, och den här stolen får stå som ett tecken på det, vad passar det sig att ni gör då? Om det är sant att jag är 

här, lika konkret som ni själva är här, vad passar det sig att ni gör då? Och det där blev en fantastisk, ett stort startskott 

för oss i den här gruppen, och ni vet att en del föll ner på knä, och det var både kyrkoherdar och prostar och vanliga 

med i den här gruppen. En del föll på knä, andra la sig på golvet med ansiktet mot marken, åter andra ställde sig upp 

med upplyfta händer och andra satt kvar förstummade i bävan på sin stol. Om Jesus Kristus är här, vad passar det sig 

att vi gör då? SLUT PÅ FÖREDRAGET. 

Om Jesus Kristus är här, vad passar det sig att vi gör då?  
OMVÄNDER OSS – FÖRST OCH FRÄMST OMVÄNDER OSS!  
DET FINNS INGEN SOM ÄR ”REN” ATT VI INTE BORDE KÄNNA SKULD OCH SKAM INFÖR EN HELIG GUD!  
OMVÄNDELSE OCH FÖRSAKA OSS SJÄLVA OCH FÖLJA HONOM - LÄGGA NER ALLA MÄNSKLIGA VERK OCH LÅTA 
HONOM TA ÖVER! DETTA FRAMFÖR ATT ”LOVSJUNGA HONOM” I DET TILLSTÅND VI ÄR... 
 
(Om nu ingivelsen skulle varit från Gud för 25 år sedan...så kan man aldrig ”kopiera” det för att åstadkomma samma 
respons idag...) 

 
NN:  

Bibelföredraget avslutades med att vi uppmuntrades att gå fram till den symboliska ”tronen”, där Jesus satt. Det var 

en fin stol med ett krucifix bakom, väldigt likt tillbedjan inför monstrans, eukaristisk tillbedjan. 

Syfte: att träna på tillbedjan.  

Bredvid ”tronen stod förebedjare som skulle välsigna dem som kom fram. Jag (NN) bad att Herren skulle beskydda 

dem som gick fram dit. 

När jag lyssnat igenom föredraget en gång till blev det så tydligt för mig vad som håller på att hända: först tuta i folk 

hur viktigt det är med tillbedjan, sedan göra en praktisk tillämpning av föredraget, en tillämpning som liknar 

eukaristisk tillbedjan väldigt mycket. Då har man sänkt tröskeln och garden rejält, så när det är dags att introducera 

den eukaristiska tillbedjan är folk redan vana vid det genom denna light-version alltså. Usch och fy! 



Tack och lov gick aldrig ..... och ..... (NN:s dotter & svärson) fram, och det var för att jag sa vad jag tänkte om detta.  

Men alla andra, de är så bedragna, måtte Herren förbarma sig över dem! 

Här är bilderna jag tog: 

 

 

Här kan ni se ”stolen” med ett kors bakom som ”representant” för Jesus Kristus – se inne i röda ringen... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        Efter att man ”övat i tillbedjan” ser det ut som att de får gå genom en "Bönetunnel"...  
                                               Ledare står i två led och ber för var och en som går förbi... 
 
http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_149.html UPPDATERAT DEN 4 JULI – Kundalinitunnlar 
Jag  tror att tunneln för barnen på Nyhem inte är så oskyldig som det kan verka, därför att när man sätter det i förhållanden  till de tunnlar som görs 
inom den ockulta karismatiken, så blir ändå likheten besvärande.  Visst, det syns inga kundaliniyttringar hos dem som går genom tunneln på Nyhem, men 
själva fenomenet får nog ändå ses som en första försiktig introducering av dessa bönetunnlar i svensk kristenhet. De stora sommarkonferensen sätter 
ofta trender för vad som sedan anammas i församlingarna. Om det inte vore för de yttringar vi ser i de utländska exemplen från Bill Johnsons och Todd 
Bentleys möten så skulle jag säkert ha ansett bönetunneln på Nyhem som något fint och vackert. Men som sagt, det är svårt att inte associera till den 
falska karismatikens tunnlar. Gemensamt för mycket inom denna falska karismatik är kundaliniyttringar. Nu kommer också det som kallas extatisk 
bön, vilket har alla likheter med kundaliniextas.  

Se >>HÄR Berndt 

 

http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_149.html
http://www.youtube.com/watch?v=AIV2oCI8NEM&feature=related


Här finns en YouTube med ”Eldstunnel”/”Bönetunnel” från den självutnämnde ”aposteln” Bill Johnsons församling:  

http://www.youtube.com/watch?v=cipO2JpXXWw&feature=related  - Kundalini at Bethel Church in Redding  

Detta är vad de kallar en "Fire Tunnel" (= Eldstunnel också kallad – Joy-Tunnel – Precence-Tunnel = Glädje- Närvaro- och Bönetunnel).  

I denna tunnel, förmodas människor blir berusade i anden och få helande. Detta är inte bara obibliskt, det är demoniskt 

och ingen kristen borde vara i närheten av detta. Slå upp ordet "Kundalini" på You Tube så får du se vad som händer. 

Det första jag hittade när jag sökte ordet "Kundalini" på You Tube var en mycket intressant webbsida från de som 

själva sysslar med New Age:  

http://kundalini.se/svbrosch-1024.html - KUNDALINI - KORTSLUTNINGAR - RISKER & INFORMATION 

Informerar om riskerna med konstlade andliga övningar vars syfte, även om man inte är medveten om det, är att nå 

snabb medvetandeförhöjning. 
I Skandinavien har många människor upplevt en problematisk kundaliniprocess. 

Det bildades föreningar först i Danmark och sedan även i Sverige, 1995, för att hjälpa oss själva och andra i samma situation. Nätverken kom i 

kontakt med tusentals personer som haft kundaliniresning. Det svenska nätverket är numera nedlagt, se förklaring längre ner.  

Syftet med nätverken var att skapa ett forum där alla olika synpunkter och infallsvinklar som fanns om kundalinifenomenet kunde behandlas och 

läggas fram, så att vi kunde få ett mer klarläggande förhållande till vad dessa energier kan innebära.  

Kundaliniresning uppträder framförallt som följdverkning av yoga, felaktig meditation (TM, chakra m.fl.), healing, reiki, kanalisering, qigong, 

kropps- och psykoterapi, frigörande andning (rebirthing), holotropisk andning, pranayama och andra nyandliga metoder vars syfte är 

medvetandeförhöj-ning.  

Andra områden där det finns stora risker att bli psykotisk eller dra på sig diskarnerade (avlidna) varelser är om man på något sätt förlorar 

kotrollen, alttså inte är "herre i sitt eget hus", som vid:  

 * trance och hypnos  

 * under vredesutbrott  

 * automatskrift, pendelsvängning  

 * spiritism  

 * vid extrem trötthet  

 * alla andliga övningar, där man på något sätt försöker att överskrida gränsen till den andliga världen  

En uppmaning med eftertyck till alla yoga- och meditationslärare, andningspedagoger samt andra terapeuter: Skaffa er kunskaper om vilka 

oerhörda krafter ni har att göra med. Likaledes bör ni informera elever och klienter om den stora risken för kollaps av hjärn- och nervsystemet 

och för psykoser, vilka kan inträffa utan förvarning. Läs alla artiklar på vår hemsida och se litteraturförteckningen nedan och även bok- och 

artikellistan.  

Den moderna läkarvetenskapen har begränsad kunskap och erfarenhet inom området, och förnekar ofta kundalinienergins förekomst. 

Sjukdomsbilden är oftast inte känd inom psykiatrin. Det uppstår därför en kommunikations- och förtroendeklyfta mellan läkare och patient. 

Patienten känner sig oförstådd och ensam, och försöker lösa sina problem själv. 

--- 

Många kommer som följd av en kundaliniresning i en omfattande kris, dels andligt, dels socialt, i sitt förhållande till arbete, familj m.m.  

Kundalini kan i kosmiskt/universellt perspektiv uppfattas som universums alltgenomträngande elektriska kraft, som existerar i alla skapelser. 

Kundaliniresning ger problem när den aktiveras när man inte är moraliskt mogen för det, eftersom den i sin utveckling sätter starkt fokus på den 

ofärdiga fysiska kroppen och det omedvetna området i psyket.  

Typiska kundalinisymtom:  * Brännande värme eller iskalla strömmar som rör sig uppåt genom ryggraden. Eventuellt förnimmelsen av 

luftbubblor eller en orm som rör sig upp genom kroppen.  * Elektriska pirrningar i underliv, ryggrad eller huvud.  * Spänningar eller stelhet i 

nacken, samt huvudsmärtor.  * Känsla av övertryck i huvudet.  * Vibrationer, oro eller kramper i benen eller andra ställen i kroppen.  * Snabb puls 

och ökad ämnesomsättning.  * Störningar i andnings- och/eller hjärtfunktionen  * Överkänslighet mot ljud, ljus och lukter samt andra människors 

närvaro.  * Orgasmupplevelser på olika ställen i kroppen, eller totala kosmiska orgasmer.  * Mystiska religiösa upplevelser, uppenbarelser 

och/eller kosmiska glimtar.  * Parapsykiska förmågor.  * Ljusfenomen i eller utanför kroppen.  * Problem med att finna balans mellan dels starka 

sexuella impulser, och dels en önskan om att leva i upphöjd renhet.  * Ihållande ångest eller ångestanfall för att man inte vet vad som händer.   

* Sömnlöshet, manisk uppstämdhet eller djup depression. Energiförlust.  * Försvagad koncentrationsförmåga och minne.  * Total isolering för att 

de inre upplevelserna inte kan kommuniceras ut.  * Upplevelser av besatthet och poltergeistfenomen .   

OBS! Man kan naturligtvis ha några av de upp- räknade symtomen utan att ha upplevt en kunda-liniresning.   

 

VERKLIGEN INGET ATT LEKA MED OCH ABSOLUT INGET ATT TILLÅTA INOM KRISTENHETEN - LÅT OSS TA VARNING! 

http://www.youtube.com/watch?v=cipO2JpXXWw&feature=related
http://kundalini.se/svbrosch-1024.html


Nu blev det inga ”kundalini-manifestationer” på det här OAS-mötet, men bara att de hade något som liknade en 

”bönetunnel” visar ju vart de fått idén ifrån – New Age eller Trosrörelsen... FÖR DET STÅR INGET OM DETTA I BIBELN! 

”NN” igen: Lite mer info från mötena: 

I Göteborg kommer det att vara en ungdomsledarutbildning sista veckan i januari 2012. Den som leder den är Bruce 

Collins från New Wine i England! Då vet vi än mer att oas är på fel väg.  

http://ungdomsoas.se/mp/ - Ungdomsledarhelg - MissionPossible 27-29 jan 2012 - Guds hjärta för landets ungdomar 
Vår bön är att Du ska få ökad frimodighet och tro inför den kommande ungdomsväckelsen i Sverige! 

Huvudtalare:  Bruce Collins från NewWine 

Det kommer att bli en mycket spännande helg, där Gud kommer att ge nycklar till ledare i deras arbete. Vi kan förvänta oss en profetisk 

konferens, upplever att många ledare kommer att få gå in i en ny dimension när det gäller det profetiska. Låt oss alla stå enade i bön för detta! 

/Mattias Wodlén   ---  Arrangör: UngdomsOas 

Det låter som ”reklamkristendom” –  en bra beskrivning som en broder kom med i ett e-mail nyligen...   

”Kom på just DENNA ungdomsledarhelgen för ’att få gå in i en ny dimension när det gäller det profetiska’”  

 

(För mer info om New Wine: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_31-3-11.html - New Wine och Bill Johnson) 

Berit Simonson gjorde reklam för Bengt Pleijels böcker och utlovade att man skulle få hans autograf om man köpte en 

bok. Vems namn upphöjs? 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Pleijel - Bengt Pleijel  

Jag skrev om Bengt Pleijels ”bibelskolan.com” när jag skrev om ”Kvinnokonferenser” – Sisters & Junia: 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_16-11-10.html  

Utdrag ur PDF till det brevet: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin16-11/SISTERS%20-%20JUNIA%20-%20Gitten%20Thornberg%20och%20Anita%20Barker%20Andersen%20m.m.pdf  
 Nu tillbaka till Jesus.se!  

Jesus.se har i sin tur länkar till bl.a. http://www.bibelskolan.com/cms/index.php - Stiftelsen bibelskolan.com och de i sin tur 
har bl.a. dessa skribenter på sin webbsida:  
http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=31   
Jag tar endast upp en del: Agneta Enander  
Anders Arborelius - länkar i sin tur till Katolska kyrkans hemsida - http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/64/1/  
Vatikanen - http://www.vatican.va/ Brödraskapet Taizé i Frankrike - http://www.taize.fr/sv   
Frid mitt i folkvimlet en verklighet i Taizé - http://www.bibelskolan.com/utblick/berattelse/taize/index.shtml   
Anders Piltz- länkar i sin tur till http://www.artos.se/  aktuell bok - Göran skytte och Wilfrid Stinissen - Ansikte mot ansikte. 
Samtal om kristen tro  
Bengt Plejel  
Erling Ivarsson  
Eva Spångberg  
Judy Breneman  
Kerstin Arthur Nilsson  
Martin Lönnebo - länkar i sin tur till http://www.fralsarkransen.se/ - Frälsarkransen och 
http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=12&id=159&Itemid=108    
Tomas Sjödin - länkar till ”Trots allt” som leder till Vatikanen http://www.vatican.va/  
Wilfrid Stinissen – länkar i sin tur till Katolska kyrkans hemsida - http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/64/1/   
Vatikanen - http://www.vatican.va/ Brödraskapet Taizé i Frankrike - http://www.taize.fr/sv   
Frid mitt i folkvimlet en verklighet i Taizé - http://www.bibelskolan.com/utblick/berattelse/taize/index.shtml  
 
Så ifrån Anita Barker Andersens webbsida kan man alltså komma ända till Vatikanen! Detta är ingen slump! JAG VILL 
PÅSTÅ ATT DETTA ÄR EN DEL I CHARTA ECUMENICA!  
 
http://www.tidenstecken.se/charta.htm  - ta er tid att läsa HELA artikeln!  

Här kommer ett litet utdrag: Det ekumeniska dokumentet Charta Oecumenica handlar praktiskt om att man förbinder sig för att 

verka för enhet och samverkan med katolicismen, ja till och med att man förbinder sig att verka mot ett erkännande och deltagande i 

den eukaristiska nattvarden (offermåltiden) som Katolska kyrkan har. Charta Oecumenica har enligt Sveriges Kristna Råd antagits som 

http://ungdomsoas.se/mp/
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_31-3-11.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Pleijel
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_16-11-10.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin16-11/SISTERS%20-%20JUNIA%20-%20Gitten%20Thornberg%20och%20Anita%20Barker%20Andersen%20m.m.pdf
http://www.bibelskolan.com/cms/index.php%20-%20Stiftelsen%20bibelskolan.com
http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=31
http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/64/1/
http://www.vatican.va/
http://www.taize.fr/sv
http://www.bibelskolan.com/utblick/berattelse/taize/index.shtml
http://www.artos.se/
http://www.fralsarkransen.se/
http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=12&id=159&Itemid=108
http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/64/1/
http://www.vatican.va/
http://www.taize.fr/sv
http://www.bibelskolan.com/utblick/berattelse/taize/index.shtml
http://www.tidenstecken.se/charta.htm


arbetsdokument. Samtidigt har kyrkorna i Sverige rekommenderats att på motsvarande sätt anta Charta Oecumenica som 

arbetsdokument. När beslutet togs var SKRs medlemskyrkor väl representerade, även representanter för observatörerna Pingst, 

Evangeliska frikyrkan och Adventistsamfundet deltog i detta samtal som adjungerade (förordnade som tillfälliga ledamöter) och 

beslutet fattades i full consensus. Varför reserverade sig inte Sten-Gunnar Hedin från Pingströrelsen? I det sammanhanget blir det 

förståeligt varför Sten-Gunnar Hedin skriver ett Jesus-manifest och en bok tillsammans med Anders Arborelius. Detta är också ett 

observandum på vart samfundet "Pingst - Fria församlingar i samverkan" kan vara på väg utan att dess medlemmar förstår 

sammanhanget. 

Titta på denna sida – här har han en staty i centrum... 

http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=section&id=18&Itemid=111 - Bengts återvändsgränd 

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

”NN”:  

Nästa år flyttar norr-oas lite söderut, till Hudiksvall. Det tackar jag Herren för. 

Sedan kom kollekttalet. Sammandrag: Ger du 100 kr får du en massa välsignelse tillbaka. Ju mer du ger, desto mer 

välsignelse får du. ”Om du sår i Guds rike kommer det aldrig att saknas något i din plånbok, i ditt hem. Om du inte tror 

på detta undrar jag (den som hade kollekttalet) om du är kristen.” 

”Den som tänker att den gett för mycket ska du Gud välsigna rikligt, den ska få igen mycket”, bad kollekttalaren. 

Om Herren står bakom oasmötena, då ser Han till att omkostnaderna täcks upp. Men de som pratar om kollekten 

säger att de är beroende av oss, att vi ger. Det är fel, det är Herren vi ska vara beroende av, och låta Honom förse oss. 

Han kan se till att folk ger, men inte på detta sättet, med en nästan hotfullt tal.  

Vi uppmuntrades också att bikta oss. Det har förekommit i ganska många år nu.  

Hur är det med 1 Joh 1:9, tror folk inte på det? 

 ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar 

 oss från all orättfärdighet.” (Reformationsbibeln) 

Sista mötet jag var med på var med en som heter Leif Braathen. Han var från UMU i Nordnorge. Rubriken på det han 

skulle tala om var ”Att leva ett fungerande kristet liv i vardagen, i den Helige Andes kraft”. 

Jag vet inte vad jag ska säga om det, men något anmärkningsvärt fanns där. Det var en person Braathen beundrar 

väldigt mycket, en som är död nu, och det är moder Teresa. Hon var bland de fattigaste, och hon talade mot abort. När 

hon fick fredspriset ville president Clinton träffa henne, men hon sa att hon inte hade tid, hon skulle möta de fattiga i 

USA. Till slut sa hon ja, Clinton frågade henne tre gånger. (Braathen kände till detta genom att han är bekant eller 

släkt, uppfattade inte riktigt det, med en som jobbade åt Clinton då, och var ofta i samma rum som Clinton.) Enligt 

Braathen hade moder Theresa auktoritet från himlen att bemöta Clinton så. 

(Från Oas folder: Leif Braathen Luthersk präst från Nordnorge, arbetar för UMU bl.a. Norge, Bulgarien, Ryssland. Talar 

om väckelse och kristet liv i vår närmiljö.) (UMU - Ungdom Med Uppgift = YWAM – Youth With A Mission – startad av 

Loren Cunningham som visats vara befrämjare av Trosrörelsen) 

En tanke jag fick precis nu över föredraget med norrmannen är att han kanske bara ville imponera lite genom att prata 

om Clinton. Det var inget som pekade på Herren Jesus i det han berättade, utan mest bara på sig själv. 

 

Moder Teresa i sin tur beundrade Påven väldigt mycket... Hon blev ”saligförklarad” av Påven... 

http://www.radiovaticana.org/scandinavo/svedarchi/0310/teresa031019.htm - Moder Teresa av Calcutta saligförklarad 

http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=section&id=18&Itemid=111
http://www.radiovaticana.org/scandinavo/svedarchi/0310/teresa031019.htm


Moder Teresa saligförklarades 19 oktober sex år efter sin död av sin gamle vän påven Johannes Paulus II inför 

300.000 människor på och omkring Petersplatsen. 

http://www.alltomhistoria.se/artiklar/moder-teresa/ - Moder Teresa 

Just snyggt att förmedla...ytterligare insmygande av Katolicism in i svensk kristenhet via en OAS-konferens... 

 

Moder Teresa som också skrev på sitt namn för att förklara Maria som Medförlossare/Medfrälsare: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Co-Redemptrix - Co-Redemptrix 

In the early 1990s Professor Mark Miravalle of the Franciscan University of Steubenville and author of the book Mary: 

Coredemptrix, Mediatrix, Advocate launched a popular petition to urge Pope John Paul II to use Papal infallibility to 

declare Mary as Co-Redemptrix. More than six million signatures were gathered from 148 countries, including those of 

Mother Teresa of Calcutta, Cardinal John O'Connor of New York, and 41 other cardinals and 550 bishops. 

I början av 1990-talet lanserade professor Mark Miravalle från Franciscan University of Steubenville och författare 

till boken Maria: Coredemptrix, Mediatrix (Medförlossare/Medfrälsare, Förmedlare) en populär framställning till att 

uppmana påven Johannes Paulus II att använda Påvens ofelbarhet till att förklara Maria som Co-Redemptrix 

(Medförlossare/Medfrälsare). Mer än sex miljoner namnunderskrifter samlades in från 148 länder, däribland 

Mother Teresa of Calcutta, Kardinal John O'Connor i New York, och 41 andra kardinaler och 550 biskopar. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mediatrix - Mediatrix är i katolsk teologi ett mariologiskt begrepp som handlar om 

jungfru Marias funktion som förmedlare av all nåd i frälsningsprocessen. Termen anger att jungfru Maria är delaktig i 

detta genom och under sin son, i och med en kraft att ge nåd. Teorin är inte formellt godtagen som dogm i Katolska 

kyrkan, men samman med teorin om co-redemptrix har flera framställningar gjorts för den saken. 

 

http://www.tidenstecken.se/eu0.htm - Det nya Europa - Europas förenta stater: 

    Katolska kyrkans modergudinna 

 

      

I Gibraltar finns Den krönta heliga Marias katedral (Cathedral of St Mary the Crowned). Den var från 
början en moské (från tiden omkring 1309) men omvandlades till en Mariakatedral 1462. Jungfru Maria 
är Gibraltars skyddshelgon och i katedralen finns en Mariastaty med Jesusbarnet där Maria tillbedes som 
Europas fru (Our Lady of Europe). Både jungfrun och barnet är krönta och jungfrun håller i sin högra hand 
en spira med tre blommor betecknande kärlek, sanning och rättvisa. Bilden säger också en del om vilken 
ställning Maria har idag inom den Katolska kyrkan. 
 

 
Staty från 
Babylon  

      

Babylonierna dyrkade också Himmelens drottning (se Jeremia 44:11-23) med barnet i armarna, men här 
handlade det om madonnan Semiramis med barnet Tammus. Det var Semiramis, som efter Nimrods död 
(Nimrod var både hennes son och sedan make!) förklarade att Nimrod som utvecklade astrologin var 
solguden Baal och hon själv var Himmelens drottning. Hennes symbol var månen. Många sällskap som 
frimurare (deras öga är Osiris öga), jesuiter (började som påvens milis), illuminati (med koppling till 
jesuiterna) och mormonism har sin grund i de mysterierna. Hesekiel 8:14-15 berättar om avgudadyrkande 
kvinnor som satt och begrät Tammus. Semiramis hävdade att Tammus som hon fick med Nimrod efter 
hans död var en inkarnation av Nimrod. Jämför med gråtande Maria-statyer som det finns många 
exempel på idag. I Egypten var modern Isis och barnet Horus eller Osiris som vuxen. Grekerna kallade 
Ceres/Afrodite för den Stora Modern med babyn Eros vid bröstet. I det hedniska Rom som föregick 
Katolska kyrkan handlade det om Venus/Fortuna och pojken Jupiter. Och i Katolska kyrkan lever 
traditionen vidare som den glorifierade Jungrun Maria som Himmelens drottning med Jesusbarnet.  
I kyrkans första århundraden lades dock ingen betoning alls på Maria (enligt Encyclopedia Britanica, del 
14 sid 309). Det var vid kyrkomötet i Efesus år 431 som bruket att dyrka Maria blev erkänd dogm och den 
hedninska traditionen fick liv inom den officiella kyrkan. 
 

http://www.alltomhistoria.se/artiklar/moder-teresa/
http://en.wikipedia.org/wiki/Co-Redemptrix
http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa_of_Calcutta
http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa_of_Calcutta
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mediatrix
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mariologi
http://www.tidenstecken.se/eu0.htm


  

      

Maria är gjord till en staty där "Maria-uppenbarelserna" i Fatima i Portugal skedde år 
1917. Kronan är gjord av guld och väger 1,2 kilo. Den är täckt med 313 pärlor och 2676 
juveler. I kronan har man också satt in den kula som nära dödade påven vid ett attentat 
1981, detta som ett tack till Maria för att hon räddade hans liv. Johannes Paulus II är en 
stor Mariadyrkare  

 

      

1958 uppförde ärkebiskopen Giovanni Battista Montini (som 1963 blev påven PaulusVI) en ca 15 meter 
hög Mariastaty vid berget Serenissima på 2000 meters höjd i norra Italien, därför att den här platsen 
har symboliskt ansetts för att vara centrum på Europas fastland. Det officiella namnet på den är "Vår 
kära kvinna och Europas Lady." Den är metallisk och täckt med guldöverdrag gjord av skulptören Egido 
Casagrande. Den tjänar också som en friluftshelgedom.  

 

Ja, att Moder Teresa var en äkta, hängiven katolik – det är det väl ingen som tvivlar på!  

Det är denna Maria...”Modergudinna” och ”Himmelens drottning”...som Moder Teresa ville få förklarad till  

Co-Redemptrix (Medförlossare/Medfrälsare). 

 

Och ni har väl inte glömt vad Moder Teresa sa om Lady Di när hon omkommit i en bilolycka – tillsammans med sin 

”älskare”...  Jag minns inte exakt orden, men jag blev så bedrövad att jag aldrig kommer glömmer innebörden...  

Moder Teresa menade att Lady Di var frälst – för hon gjorde goda gärningar!  

Det är RKK i ett nötskal; ”Lev som du vill – synda och ta för dig – se bara till att göra goda gärningar, bikta dig och ge 

tillräckligt mycket med pengar så är du ”inne” – du är frälst!” 

Men vänner, var och en som troget läser Bibeln vet ju att detta inte är Kristi Evangelium! 

Det går väl inte heller att tvivla på att OAS-rörelsen verkligen rör sig mot Rom... 

”NN” igen: 

Oas-rörelsen var från början en förnyelse- och väckelserörelse inom svenska kyrkan. Men frågan är om den hela 

tiden haft som mål att förenas med katolska kyrkan? Om så är fallet, vilket jag faktiskt tror idag, varför säger man inte 

det öppet? Det är oärligt att inte tala om det. Man för människor bakom ljuset. 

Jag hade för mig att det var i år KK satsade extra mycket på att lansera den eukaristiska tillbedjan, men när jag 

googlade på det verkar det ha varit tidigare. Hur som helst, KK vill ha en världsvid eukaristisk väckelse.  

Att som oas-rörelsen nu gör ”träna” i tillbedjan är verkligen illa. Berit Simonson blandar friskt det som är i enlighet 

med Guds ord och människotankar. Tillbedjan är viktig, men det är inte vår primära kallelse, som hon påstår.  

”Förbli i Mig”, sa Herren, det är vår kallelse. Gå inte vilse, gå inte på den breda vägen som leder till fördärvet, håll er 

till Herren, Han som är Vägen, Sanningen och Livet.   

AMEN! 

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

slut redogörelse från ”NN” om OAS-mötet 

 

 

 



Vänner, det kanske inte är så konstigt att vi nu ser detta inom OAS...erbjudande av Romersk-katolsk Mässa, bikt och nu 

”öva i tillbedjan”... 

http://www.oasrorelsen.se/images/pdf/k-backa/oas%20-11_web.pdf 

Lördag: 

07.30 Laudes - morgonbön i Tidegärdens form 

14.30 Non - eftermiddagsbön i Tidegärdens form 

Ansvariga för Stillhetens oas: Prästen Niklas Adell, bröder från 

Östanbäcks kloster, systrar från Klaradals kloster. 

Romersk-katolsk mässa onsdag och fredag kl 17.00. 

Möjlighet till bikt för katolsk präst, Björn Göransson. 

 
(Att bikta sig är också vad Hans Weichbrodt ”slank in på” under Edsväraveckan 2010!) 
 

Vi får inte glömma av att Berit Simonson var med och skrev under för att bygga Enhetens kyrka vid Östanbäcks kloster:  
http://missionxp.webblogg.se/ao/2008/january/ett-uttalande-fran-ostanback-antoniusdagen-2008.html - denna länk tycks inte finnas längre...  

Men den fanns där i juni i år och det var ju bra att jag gjorde en PDF när jag nämnde om detta i del 3 om sommarkonferenser ang. Carl-Olov Hultby/Edsväraveckan:  

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_30-6-11.html   

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/KARIN30-6-11/Ett%20uttalande%20fran%20ostanback%20Antoniusdagen%202008.pdf  
 SAMLADE OMKRING VISIONEN att få bygga Enhetens kyrka vid Östanbäcks kloster vill vi ta tillfället att uttrycka vårt 

 gemensamma ja till det monastiska livets nådegåva. Det är Guds Andes verk ibland oss och runt om i världen att 

 kommuniteter med olika kallelser erkännande av klostrens betydelse som Svenska kyrkans biskopar gjorde denna dag för  

 18 år sedan.  

 Det handlar främst om vägen till kontemplation.  

 ---  

 Så ser vi klosterlivet som något Herren har placerat i kyrkans mitt. På ytan kan det verka litet och oansenligt i Sverige idag,   

 men även en liten kroppsdel kan ha en helt avgörande funktion för kroppens välbefinnande. Klosterlivet är inte till för alla,   

 men det välsignar alla.  

 Vi som undertecknat detta uttalande kommer från olika kristna samfund, men vi ber om och strävar efter den fulla 

 sakramentala enheten i gemensam bekännelse av Jesus Kristus, sann Gud som blivit människa utan mans medverkan genom 

 den rena jungfrun Maria, och som blivit korsfäst för våra synder och med sin förhärligade kropp lämnat den tomma graven. Vi 

 bekänner honom med Fadern och Anden i Treenighetens outgrundliga mysterium, och som lärjungar vill vi i allt lyssna till och 

 lyda Herrens bud genom profeter och apostlar.  

 I vår längtan efter Kristi kyrkas förnyelse genom den helige Ande ber vi med Svenska kyrkans biskopar 1990 för dem Anden 

 kallar till kloster och kommuniteter, att de lever värdigt Jesu Kristi evangelium och bevaras i kärlek och trofasthet, så att Gud 

 Fadern blir ärad i  allt och Kyrkan blir en förgård till Guds rike. 

De som skrev på var bl.a.:  
Anders Arborelius OCD, biskop i Stockholms katolska stift  
Ulf Ekman, pastor, församlingen Livets Ord, Uppsala  
Peter Halldorf, pastor, Bjärka-Säby  
Carl-Olov Hultby, riksevangelist, Svenska Missionskyrkan, Sala  
Berit Simonsson, inspiratör OAS-rörelsen, Henån  
 

http://www.enhetenskyrka.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=81  - Dagsordning  
Bönen i kyrkan - klostrets puls  
Från den tidiga morgonens bönevaka, vigilian, klockan fyra till kvällens completorium, slår kyrkans pulsslag, med ett par 
timmar emellan.  
Målet är att bönen ska stiga upp dygnet runt, som påven uppmanat till och som tillämpas i många karismatiska 
sammanhang.  
Den röda lampan lyser för att symbolisera Guds närvaro.  
Pilgrimen och sökaren kan både stiga in i den ständiga bönen här, och i den som alltid pågår i himlen. Baptisteriet i kryptan 
talar om den nya missionssituationen, där människor från andra religioner och kulturer blir kristna, och är en motbild till 
dopsedens sekularisering.  

 Den som söker befrielse från synd och skuld kan avlägga sin bikt, och busslasterna med besökare får en påtaglig bild av 

 evangeliet i kyrkan. 

http://www.oasrorelsen.se/images/pdf/k-backa/oas%20-11_web.pdf
http://missionxp.webblogg.se/ao/2008/january/ett-uttalande-fran-ostanback-antoniusdagen-2008.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_30-6-11.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/KARIN30-6-11/Ett%20uttalande%20fran%20ostanback%20Antoniusdagen%202008.pdf
http://www.enhetenskyrka.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=81


Caesarius Cavallin, teol dr  

   

                              Östanbäcks kloster 

                              733 96 Sala 

På OAS egen hemsida kan man läsa att Caesarius Cavallin från Östanbäcks kloster är en av deras rådgivare: 

http://www.oasrorelsen.se/teol-radgivare - Teol rådgivare 
(där finns även en franciskansyster som teologisk rådgivare) 

 

 

 

 

På Förbundet för Kristen Enhet – som är en katolsk förening och stävar för Ekumenik – är han ”hedersordförande”... 
http://kristenenhet.nu/ - FÖRBUNDET för KRISTEN ENHET 
http://kristenenhet.nu/styrelse.htm - FKE:s styrelse: 
    Hedersordförande: 
    Caesarius Cavallin (SvK) 
    Östanbäcks kloster, 733 96 Sala 
                  
http://kristenenhet.nu/foldern.htm - Målsättning, verksamhet 
FÖRBUNDET FÖR KRISTEN ENHET  
"FKE är en trosgemenskap mellan katoliker och medlemmar i Svenska kyrkan, som vill bidra till förberedelsen av en 
återförening mellan kyrkorna enligt katolska principer för ekumeniken. FKE finner det därvid angeläget att bevara 
det svenska arvet av liturgi, andlig erfarenhet, förkunnelse och själavård, där detta arv stämmer överens med katolsk 
tro och kan berika den återförenade kyrkan.  Enligt samma principer vill FKE, så långt förbundet och dess medlemmar 
förmår, även främja enheten mellan alla kristna kyrkor, samfund och riktningar" (stadgarna 1 §).  
FKE som är en katolsk förening har både katolska och svenskkyrkliga medlemmar och sympatisörer i hela landet. 
Förbundet står under överinseende av den katolske biskopen av Stockholm. Svenska kyrkans biskopsmöte har utsett en 
kontaktbiskop. 
  
"Gemenskapen i FKE får inte skapa murar utan måste ständigt sträva efter gränsöverskridande. I sökandet efter 
sanningen må medlemmarna vara uppfyllda av Kristi kärlek. En ständig självrannsakan och beredskap till omprövning 
måste i detta avseende prägla gemenskapen" (9 §). 
 
Kanske inte så undra på att Berit då uppmanade till att ”öva i tillbedjan” och även nämnde ”Det är därför vi har 

biktprästerna här, att vi alltid ska kunna få den chansen”... 

För det är väl ingen som kan tvivla på att hon är engagerad i katolicismen och har påverkats av deras läror... 

I ovan länk till PDF om Östanbäck Antoniusdagen 2008 kan man även läsa: 
 Ett genomgående drag i den monastiska rörelsen har varit en djup känsla för samhörighet med hela kyrkan. Kloster och 

 kommuniteter är ett allmänkyrkligt alternativ till sekterism och separatism. Till skillnad från många andra väckelserörelser och 

 reformationssträvanden har de monastiska avstått från att bilda nya församlingar och kyrkor. En medveten ekumenisk   

 kallelse, grundad på övertygelsen om ?en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka?, präglar många av de kommuniteter som 

 växer fram i vår tid ? även i samfund som tidigare inte haft sådana gemenskaper. 

Det tror jag det! De är katoliker och har fått lära sig ur den Romersk-katolska Katekesen att om de skulle på något vis 

avvika från RKK så är de förbannade! DE VÅGAR INGET ANNAT! 

http://blog.guidedbytruth.com/anathema.php  - Anathemas Proclaimed by the Catholic Church  
… the Magesterium of the Catholic Church has already proclaimed an eternal condemnation upon anyone who disagrees with their doctrine. 

Though we are sharing with you the truth of their doctrines, we are allowing you to examine the scriptures to see for yourself if what they are 

teaching is true. The Catholic Church, however, does not allow the individual such a courtesy. If we believe any doctrine they have declared 

heretical, then we are eternally condemned from fellowship with the Catholic Church and therefore, according to their doctrine, can not be saved. 

The Catholic Church teaches that there is no salvation apart from their church for those who disagree with it's teachings. 
Anatema/Bannlysning/Förbannelser proklamerade av Katolska Kyrkan 

http://www.oasrorelsen.se/teol-radgivare
http://kristenenhet.nu/
http://kristenenhet.nu/styrelse.htm
http://kristenenhet.nu/foldern.htm
http://blog.guidedbytruth.com/anathema.php


... Katolska Kyrkans Magisterium har redan proklamerat en evig fördömelse över alla som inte håller med deras lära/doktrin. Även om vi delar 

med er sanningen om deras doktriner, så tillåter vi er att undersöka skrifterna för att själva se om det de undervisar är sant. Däremot ger den 

Katolska Kyrkan inte utrymme för ett sådant tillmötesgående till den enskilde. Om vi tror på någon lära som de har deklarerat kättersk/heretisk, 

då är vi evigt dömda från gemenskap med den Katolska Kyrkan och därför kan vi inte frälsas, enligt deras lära. Den Katolska Kyrkan lär att det 

inte finns någon frälsning utanför deras Kyrka för dem som inte håller med deras läror/doktriner.  

http://www.tidenstecken.se/kkvillo.htm  - En sammanställning av Katolska kyrkans villoläror 

Doktrinen att det finns sju sakrament introduceras av Otto av Bamberg, Pommerns apostel.  

Ett sakrament verkar ex opere operato dvs. genom utförandet av akten i sig själv oberoende om den som tar emot handlingen eller den som utför 

den är rättfärdig. Canon 8 från 1547 säger "If anyone says that by the sacraments of the New Law grace is not conferred ex opere operato, but 

that faith alone in the divine promise is sufficient to obtain grace, let him be anathema."  

"Om någon säger att genom sakramentet om den nya nådens lag inte tilldelas genom (att utföra sakramentshandlingen) 'ex opere operato', 

utan endast tron på det gudomliga löftet är tillräckligt för att erhålla nåd, låt honom vara förbannad." 

 

http://gammal.lbk.cc/biblicum/19953307.HTM - Är romersk katolska kyrkan och lutherska världsförbundet nu helt överens också när det gäller 

läran om rättfärdiggörelsen?   av Lars Engquist 

Den lutherska läran om rättfärdiggörelsen har Romersk-katolska kyrkan rasat över i alla tider och fördömt och uttalat sitt anatema över med 

orden: »Förbannad är var och en som lär att människan blir rättfärdig av nåd allena utan goda gärningar!» Roms lära om rättfärdiggörelsen, 

som står i så uppenbar strid med Guds ord i Skriften är också grunden för alla andra obibliska läror i Rom. Med den följer mässoffersläran, 

botgöringslärorna, läran om purgatoriet (skärselden), läran om helgonen, klosterväsendet, celibatet osv. Detta kan förklara varför det är omöjligt 

för Rom att helt ge upp sitt fördömande av läran om rättfärdiggörelse av nåd allena. [2] 

Låt oss bara se på den hemska läran om reningselden efter döden, att de som dött i tron måste brinna en tid i eld för att renas från kvarvarande 

synder. Den läran är något så fasansfullt och djävulskt uttänkt att många tänker att Rom måste ha avskaffat den för länge sen. Men det har inte 

Rom. Och det innebär en grov förkastelse av läran om den objektiva rättfärdiggörelsen. [3] 

Det är endast om Kristi verk inte är tillfyllest, om rättfärdiggörelsen inte är fullkomlig, som en ytterligare rening behövs i en skärseld. [4] 

Ur boken ”Evangelium Enligt Rom” av James G. McCarthy, sidan 119-120: 
Eukaristisk tillbedjan [1378-1381, 1418] 
Katolska kyrkan lär att de troende ska ”visa Eukaristin all sin aktning... och tillbe den med upphöjd dyrkan”,

147
 med ”samma latria eller dyrkan 

som vi bär fram som ett offer åt Gud”
148 

[1178, 1183, 1378, 1418, 2691]. 
 Så må inga tvivel hysas av någon på ”att alla troende bör tillbe det allraheligaste sakramentet med samma dyrkan som  
 tillkommer den sanne Guden, så som alltid varit sed i Katolska kyrkan. Så må det heller inte dyrkas mindre för att Kristus  
 bestämde det till att ätas.” – Andra Vatikankonciliet
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Tillbedjan av Eukaristin uppmuntras genom att grannkyrkor tillsammans anordnar årliga högtider, under vilka det Allraheligaste Sakramentet 
ställs fram. En större, konsekrerad hostia fästs i en glashållare, sim i sin tur placeras i en monstrans, ett guldkärl format som en solstrålande sol. 
Monstransen ställs fram på ett altare för tillbedjan. I katolska länder anordnas processioner, i vilka prästen bär fram monstransen genom ortens 
gator [1378]. 
Kyrkan främjar den Eukaristiska tillbedjan också genom särskilda munk- och nunneordnar, vigda åt ständig dyrkan av det konsekrerade brödet 
och vinet. Grundaren av det Välsignade Sakramentets Kongregation, den helige Pierre Julien Eymard (1811-1868), sa att hans ordens främsta 
syfte var eukaristisk tillbedjan: 
 ... att ständigt dyrka Vår Herre Jesus Kristus på hans nåde- och kärlekstron; att ge åt Honom oavbruten tacksägelse för den  
 obeskrivliga Eukaristins gåva; att i förening med Honom bli till ett soningsoffer för de många brott som begås i världen; att  
 inför det Välsignade Sakramentet utföra det ständigt pågående uppdraget att be och tillbe... Så ter sig denna ordens liv. 
                                – Den Helige Pierre Julien Eymard
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Inte heller undra på att Ulf Ekman har med Berit Simonson på ulfekman.nu – det är ingen ”slump” - de är ju ”SAMLADE 
OMKRING VISIONEN att få bygga Enhetens kyrka vid Östanbäcks kloster”! 
http://www.youtube.com/watch?v=GEMuNIiNB0s&feature=related - Berit Simonsson - ulfekman.nu 
Överförd av livetsordplay den 22 mar 2011 - Berit Simonsson, inspiratör i OAS-rörelsen, besöker ulfekman.nu 
Jag avstår att kommentera denna intervju p.g.a. tidsbrist! 
  
     
Detta är också enormt avslöjande om Ulf Ekman: 
http://www.vaknasverige.se/2011/08/25/ulf-ekman-hyllade-paven-i-madrid/ -  Ulf Ekman hyllade påven i Madrid  
                     
VÄRT ATT LÄSAS! 

http://www.tidenstecken.se/kkvillo.htm
http://gammal.lbk.cc/biblicum/19953307.HTM
http://www.youtube.com/watch?v=GEMuNIiNB0s&feature=related
http://www.vaknasverige.se/2011/08/25/ulf-ekman-hyllade-paven-i-madrid/


Nämnde om denna ungdomskonferens i Madrid i mitt senaste nyhetsbrev – sidan 19 – när jag citerade från Roger 
Oaklands hemsida http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_7_11/Sommar2011_Del%204.pdf   
Nyheter Alert - 24 juni - kongressen om eukaristiska tillbedjan sammanträder i Rom  
Artikel: En Världsreligion  
Kommentarer från Understand the Times (Förstå Tiderna):  
Detta videoklipp är ett måste titta på av alla dem som är på väg till Rom och vet det, eller på väg till Rom och vet inte det. Vill du böja dig ner och 
tillbe en oblat istället för Jesus Kristus vår Frälsare?  
Den romersk-katolska kyrkan som leds av Jesuiterna har genomfört en låtsas policy att Jesus är närvarande i oblaten som är helgat/konsekrerat 
av en präst under mässan. Detta är tänkt att vara den ende sanne Jesus. Om du inte tillber denne Jesus, är du INTE en kristen enligt policyn som 
godkänts av Rom. Titta på klippet och se om du fortfarande vill ledas som ett får till slakt eller om du kommer att stå upp och vägra att bli 
manipulerad så som de från förr som t.o.m. var villiga att ge sina liv för sann biblisk tro.  
 
Read YouTube Video Clip .... 
 http://www.youtube.com/watch?v=OLxUHEILfHk -Kongressen om Eukaristisk Tillbedjan sammanträder i Rom Påven Benedictus XVI har också 
främjat detta, särskilt under sina möten med ungdomar. I augusti kommer han att leda det största eukaristiska tillbedjan i historien under 
Världsungdomsdagen i Madrid.  
 

Tillbaka till OAS-mötet: 

Berit la upp ovan predikan om vikten att tillbe och sen kom hon med ett konkret förslag HUR de skulle öva i tillbedjan... 

Detta är ett slags ”manipulation” eftersom de flesta går på det... Åtminstone så vågar de flesta inte avstå, för de vill ju 

inte synas vara ovilliga till att tillbedja Herren... 

Jag har själv tagit del av denna undervisning av Berit – ”NN” gav mig en CD att lyssna till. Men där hade de stoppat 

inspelningen direkt när hon predikat klart, så det hon sa om ”stolen”/”Tronen” och inbjudan till att ”öva i tillbedjan” 

kom EJ med på CDn... Intressant! 
....... 

Jag ska strax avsluta detta brev, men vill bara återge en ”OAS YouTube” från OAS-inspiratören Daniel Kaiberger 
(http://www.oasrorelsen.se/inspiratoerer) och hans intervju med Jan Sköld... 
 
http://www.youtube.com/watch?v=NjPIFqdmnM8&feature=related - Jan Sköld på Oas Kungsbacka 2011!! 
”Sveriges galnaste person”... 
Jan Skölds diagnos för Sverige ...både och – det  är mycket mörker, men samtidigt, så framför allt med den unga 
generationen,  där finns en enorm längtan och  jag är helt personligt övertygad om att det kommer bli ett genombrott  
bland barn och ungdomar i Sverige före det blir för de vuxna... 
Den s.k. etablerade kyrkan? 
Den minskar väl  - jag tror att den kommer att minska enormt  och den måste omvända sig helt enkelt... 
 
Jag skulle vilja fråga vad är det för Bibliskt med ”galna personer”? 
Jan Skölds diagnos ger ytterligare frågor som t.ex. 
 - Dessa barn och unga som nu exponeras av Ekumenik & katolska inslag – blir det genombrott för OAS-rörelsen eller 
för RKK? 
- Vad anser Jan Sköld att den etablerade kyrkan måste omvända sig från?  
Eftersom han är engagerad i OAS (se länkar till artiklar & undervisning som finns på OAS hemsida: 
http://www.oasrorelsen.se/component/search/?searchword=Jan+Sk%C3%B6ld&ordering=&searchphrase=all ) så kan det inte vara att ”omvända sig 
bort från RKK” som han syftar på... 
 
JAG SKULLE VILJA VÄDJA TILL ALLA I OAS-LEDNINGEN ATT OMVÄNDA SIG OCH KOMMA TILLBAKA TILL GUDS ORD!  
 
Så till sist - med tanke på Maria, som jag kom in på ovan...    
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mariologi - Mariologi 

Den 15 augusti – firade hängivna katoliker Jungfru Marie himmelsfärd: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jungfru_Marie_himmelsf%C3%A4rd - Jungfru Marie himmelsfärd 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_7_11/Sommar2011_Del%204.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=OLxUHEILfHk
http://www.oasrorelsen.se/inspiratoerer
http://www.youtube.com/watch?v=NjPIFqdmnM8&feature=related
http://www.oasrorelsen.se/component/search/?searchword=Jan+Sk%C3%B6ld&ordering=&searchphrase=all
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mariologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jungfru_Marie_himmelsf%C3%A4rd


http://catholicism.about.com/od/2011calendar/a/Catholic-Liturgical-Calendar-2011.htm - Roman Catholic Liturgical Calendar 2011 
                    Romersk-Katolsk Liturgisk Kalender 2011 
2011 Holy Days of Obligation and Moveable Feasts in Roman Catholicism 
2011 Påbjudna/Förpliktade Heliga Dagar och Flyttbara Högtider i Romersk Katolicism 

 Assumption of Mary (Monday, August 15, 2011) 
Holy Day of Obligation (abrogated because it falls on a Monday)  
Heliga Dagen Förpliktighet (upphävd eftersom den infaller på en måndag) 

http://catholicism.about.com/od/holydaysandholidays/p/Assumption.htm - Assumption of Mary -  Jungfru Marie himmelsfärd 

Date: August 15 

Type of Feast: Solemnity--Holy Day of Obligation 

Prayers: The Hail Mary     http://catholicism.about.com/od/prayers/qt/Hail_Mary.htm - The Hail Mary 

 Hail Mary, full of grace! the Lord is with thee; blessed art thou among women,  

 and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 

 Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.  

 Amen. 

Om NÅGON ifrågasätter att man tillber Maria idag; se nedan video som ”NN” också försett med! 

 

”NN”:  

Här är videosnutten. Jag har översatt vad han säger - det är så hädiskt så jag vet inte vad jag ska säga.  

Jag har gjort så att jag skrivit Gud med citationstecken runtom, "Gud", därför att jag anser inte att det är den Gud  

jag tillber och tillhör. 

http://www.youtube.com/user/RealCatholicTV?feature=mhee#p/u/0/c0SX1s669q8 - In Service of the Queen   I Drottningens Tjänst 

Many non-Catholics marginalize Mary, but even members of the Church should take a moment to see just how important she is. 

Många icke-katoliker marginaliserar Maria, men även Kyrkans medlemmar bör ägna en stund till att se hur viktig 

hon är. 

Hej allihopa och välkommen till Vortex där lögner och fel spåras upp och avslöjas. Jag är Michael Voris och 

kommer till dig från Fatima, Portugal. Solmiraklet som skedde inför 70 000 genomvåta åskådare 1917 

understryker den enorma betydelsen av ”Guds” moder för katoliker och hela världen. I förrgår kväll njöt jag av 

den enorma nåden att få leda en ansenlig folkmassa med pilgrimer i den fjärde dekaden av vår frus glädjefyllda 

rosenkransmysterier, presentationen i templet. 

Rosenkransen bads inne i uppenbarelsens kapell alldeles här bakom min skuldra, vilket står på exakt den plats 

där himmelens drottning kom till jorden med sina angelägna budskap och varning samt också ett hoppets 

budskap. Många människor i kyrkan, och vi räknar oss till dem, tror att mycket av det dåliga som hänt kyrkan 

och världen till en del beror på att man övergett ärandet och vördnaden för ”Guds” moder i många områden 

av kyrkan. Hon är den helige andes gemål, hon är faderns dotter, hon är sonens moder. 

Att människor i kyrkan ignorerar hennes vädjanden, är tröga i ärandet av hennes gudomligt givna modersroll, 

lämnar henne vid sidlinjen på grund av att de anser henne vara generande eller en stötesten, när det gäller 

ekumeniska satsningar särskilt med protestanter, allt detta är en skriande förolämpning mot himmelens 

drottning. Realistiskt sett, hur kan ”Gud” välsigna någon satsning som marginaliserar hans egen moder? Det 

här är kvinnan i 1 Mosebok, den som ”Gud” lovade skulle krossa ormens huvud. Det här är kvinnan i 

Uppenbarelseboken, med solen som sin klädnad, med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor 

över sitt huvud. Marginalisera henne, ignorera henne på egen risk. 

http://catholicism.about.com/od/2011calendar/a/Catholic-Liturgical-Calendar-2011.htm
http://catholicism.about.com/od/holydaysandholidays/p/Assumption.htm
http://catholicism.about.com/od/holydaysandholidays/p/Assumption.htm
http://catholicism.about.com/od/prayers/qt/Hail_Mary.htm
http://catholicism.about.com/od/prayers/qt/Hail_Mary.htm
http://www.youtube.com/user/RealCatholicTV?feature=mhee#p/u/0/c0SX1s669q8


Jag rekommenderar varmt att lyssna till denna otroligt bra undervisning:                           
"Gästförkunnare" Seth Erlandsson - Mariadyrkans historia 

som finns på Bibelfokus.se: http://bibelfokus.se/mediaspelare  
(man får skrolla ner lite!) 

 

Från evigheters evighet, för alltid, var hon närvarande i ”Guds” tankar och hjärta, älskad som begrepp i den 

välsignade treenighetens hjärta, den som alltid skulle vara utan någon syndens fläck, inte ens ursprungssynd. 

I tidens fullbordan brast kärleken inuti hjärtat på den heligaste treenigheten fram och gav liv till den mänskliga 

rasens rökelseskål nummer ett. När hennes tid på jorden var till ända och den heligaste treenigheten upptog 

hennes kropp och själ tillbaka till sig själv precis så som gudomligheten hade brukat henne med hennes tillåtelse 

för att frambringa nådens upphovsman genom att ge honom denna mänsklighet, använder gudomligheten 

henne fortfarande för att dela ut fullheten av hans nåd även nu. 

”Gud” kallar aldrig någon till vara medarbetare i hans verk och sedan, när de återvänder hem till honom, 

upphör det verket i dem. Det var inte ett äldreboende, det är livet i nådens källa, och om det är befängt att tro 

att något helgon i himlen, ett endaste helgon i himlen vill dra sig tillbaka från verket som hade förvandlats till 

evig salighet för dem, hur ändå mer absurt är det att tro att drottningen över de helgonen skulle upphöra i sina 

ansträngningar att få sin gudomlige sons vilja utförda. Himmelen önskar att ”Guds” moder äras, eftersom hon 

är himmelens drottning. Hon är sannerligen drottningen, eftersom hennes son är kung.  

Hennes drottningamakt flödar ur hans kungamakt. Den bekräftar den. Den bejakar den. Precis som Davids 

kungadöme var utformad efter himmelriket, som var det jordiska exemplet av det, precis som drottningen i det 

riket inte var kungens hustru utan kungens moder, så är också vår välsignade moder drottning av det eviga 

riket. För många ledare och lekmän i kyrkan idag är vår välsignade moder tämligen passé, en relik från dagarna 

före mitten av 1900-talet. De människorna förråder katolicismens sanna hjärta, som är detta rikes fullhet. 

När ärkeängeln Gabriel framträdde för Maria i Nasaret sa han till henne att ”Gud” skulle ge hennes son hans 

fader Davids tron och han skulle regera över Jakobs hus för alltid, och hans rike skulle inte ha någon ände. Det 

regerandet har börjat. Att veta om denna sanning och sedan ignorera drottningen är att stänga sig ute från 

det riket. Vänd inte din rygg mot din drottning och din moder, omfamna henne och din katolska tros fullhet. 

Från Fatima, Michael Voris, ”Gud” älskar dig. 

Om inte ovan YouTube överbevisar dig och ger tillräckligt med bevis på att man tillber Maria idag...  

Lyssna då vad exegeten Seth Erlandsson har att säga om jungfru Maria: 

 
 
 
 
 
 
Ja, alla ni som har nöd för den alltför snabbt framväxande Ekumeniken och som inser att RKK har villoläror blandat  
med Bibliska läror som gör att de trots allt förmedlar ett annat evangelium – ta er tid att lyssna på Seth Erlandsson! 

Vi behöver sätta oss in i RKKs läror så att vi kan nå ut till de som fastnat i dess lögner och erbjuda dem Kristi 
Evangelium – som ÄR Guds kraft till frälsning! Det handlar om människors eviga liv – vi har Sanningen i Bibeln och vi 
behöver nå ut till katoliker och de som nu nalkas RKK! 

 
Därför rekommenderar jag även (åter igen!) denna bok som på ett enkelt sätt visar skillnaderna:  
Evangelium enligt Rom - James McCarthy från Gospel Media >>  

Ordspråksboken 24:11-12: 
 “If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain; If 
 thou sayest, Behold, we knew it not; doth not he that pondereth the heart consider it? and he that 
 keepeth thy soul, doth not he know it? and shall not he render to every man according to his works?“ 
 King James Version (KJV) 
 Om ni underlåter att rädda dem som dras till döden, och dem som är på väg att dräpas; 

http://bibelfokus.se/mediaspelare
http://www.gospelmedia.se/product_info.php?cPath=1_47&products_id=159


 Om ni säger, Se, vi visste det inte; skulle inte han som begrundar hjärtan avväga/märka detta? och 
 han som bevarar er själ, vet inte han detta? och skall inte han vedergälla varje människa efter hans 
 gärningar?   
 KJ:s SvEngelska översättning 

DET ÄR ALLVARLIGT! 
 
Under tiden som stora delar av kristenheten i Sverige ”flirtar” med RKK och andra villoläror och söker ekumenik/enhet 
med dem...så går människor förlorade i brist på kunskap om VEM Jesus Kristus – Messias ÄR och Guds Frälsning som 
erbjuds genom Hans Son allena... 
 
Gud – hjälp oss att vara Dina budbärare! 
 

 Låt ingen bedraga er med fåfängliga* ord, ty för sådant kommer Guds vrede över otrons** barn. 
                                           *tomma, förgängliga. **Alt. övers.: olydnadens. 

 Ha därför ingen gemenskap med dem. Ty ni var förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra så 

 som ljusets barn. Ty Andens frukt består i all godhet och rättfärdighet och sanning och pröva vad som 

 är behagligt för Herren. Och ha ingen delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem 

 istället. Ty vad de gör i hemlighet, det är till och med skamligt att tala om. Men allt detta blir 

 uppenbarat när ljuset avslöjar det, ty allt det som är uppenbarat är ljus. Därför säger han: Vakna upp, 

 du som sover, och stå upp ifrån de döda, så skall Kristus lysa över dig. Se därför noga till hur ni 

 vandrar, inte som ovisa utan som visa, ta väl vara på tiden, ty dagarna är onda.  

 Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. 

 

Mycket mer kunde ha skrivits om OAS-rörelsen...men jag ville inte att detta om att ”öva i tillbedjan” skulle komma i 

skymundan – för jag är övertygad om att det är allvarligare än vi kan tro!  

Det var just detta jag och ”NN” ville varna för.  

 

Du som inser faran – hjälp oss att varna! 

 

”Om Jesus Kristus är här, vad passar det sig att vi gör då?”  

KOM IHÅG; HAN ÄR ALLTID MED OSS – HANS HELIGE ANDE BOR I OSS! 

DET PASSAR SIG ALLTID ATT FÖLJA JESUS KRISTUS OCH STÅ UPP FÖR SANNINGEN! 

 

 


