
Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 4/9-12  
Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Ellel Ministries... = NAR – DEL 3 
(Marketplace Movement... 7 Mountains...) 

 
 
Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus! 

 
I slutet av februari kom jag av förunderliga vägar på Ellel Minsitries... 
Jag minns sedan ca 2005/2006 då min pastor vid den tiden åkte till Skottland/England på retreat hos Ellel – jag minns 
att jag sökte lite om det online och kände en viss ”ofrid” över detta. MEN detta var INNAN ”Lakeland Väckelsen 2008 
med Todd Bentley” och jag visste då inte om Trosrörelsen och alla villoläror på samma sätt som jag gör idag. 
 
Har inte tänkt så mycket på denna ”ministry” därefter, men så kom det upp i ett samtal med en syster i Herren i slutet 
av februari och jag blev åter påmind... så jag sökte på nytt... Och vad jag fann var verkligen intressant!  
Åter igen; ha fördragsamhet med min SvEngelska översättning nedan! 
 
Men innan jag går in på detta och förmedlar det jag har på mitt hjärta: 
 
I november förra året i mitt första nyhetsbrev om ”Marknadsplatsrörelsen...7 Bergen...NAR” skrev jag: 
 
Eftersom mina nyhetsbrev oftast handlar om villoläror som infiltrerats in i kristenheten... och eftersom många av oss 
har kommit in i ”ett sammanhang” då vi blev födda på nytt och inte då tänkte på eller ifrågasatte om Församlingen vi 
kom till förhöll sig Bibliskt eller inte... tyvärr har det missats en hel del på den biten... så vill jag därför rekommendera 
en liten bok som heter ”Församlingen – Guds Mirakel” av Sven-Erik Sjölander. 
Den är enkel och lättläst och ger Biblisk förklaring om vad Församlingen innebär – klart läsvärd!  
Jag tror det är viktigt att vi tar reda på Guds mening med Församlingen och i denna lilla skrift får man en bra början! 
Speciellt när vi ser att det på många håll ”drar mot Rom” så känns det ytterst viktigt att vi är insatta i detta. För att inte 
nämna om Trosrörelsens tolkningar om ”apostlar” och ”profeter” och hierarki som faktiskt påminner om RKK... 
Den lilla boken kan beställas av Sven-Erik Sjölander via tel. 0322-63 87 13, Mobil 0733-42 97 62 eller  
E-mail: sven-erik.sjolander@efskyrkan.se  
Normalpriset är 75:- men om ni skriver ”Specialpris Karin Janssons Nyhetsbrev” så får ni boken för:  40:- st + porto 24:- = 64:-/st. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Så till Ellel Minsitries: 
 
Här är den svenska hemsidan: http://www.ellel.dinstudio.se/ - Ellel Ministries Sverige 
 VÅR VISION. 
 Ellel Ministries är en icke samfunds-bunden kristen organisation, med visionen att utrusta Guds församling 
 genom att ta emot människor, undervisa dem om Guds Rike, och hela dem som söker hjälp. 

             Nu har Sven Erik Sjölander skrivit ytterligare en liten bok som heter ”Vem är Den Helige Ande?
 som jag varmt rekommenderar! Den är också enkel och lättläst och ger Biblisk förklaring om 
 vem Den Helige Ande är! Något som också behövs undervisas om i dessa tider. 
 Vi har alla utsatts mer eller mindre för villoläror som medfört felaktig lära om Den Helige Ande, 
 varför denna lilla bok är av största vikt för varje pånyttfödd kristen att läsa och begrunda och 
 låta Bibelorden förnya sinnet för rätt kunskap om Den Helige Ande!      
  

 Den lilla nytryckta boken kan beställas här  http://bibelfokus.se/dha_order  för 20:-/st + porto 
 Jag önskar att alla fick läsa den! Själv har jag läst den fyra gånger och ser fram emot att läsa den 
 igen – kan inte rekommendera den varmt nog!  
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http://www.ellel.dinstudio.se/text1_15.html - Länkar 
 www.ellelministries.org - Ellel Ministries International 
 
 www.christian-restoration.com - Christian Restoration in Ireland (Kristet Återupprättande på Irland) 
 
 www.kensymington.co.uk - Ken Symington photography (fotografering) 
  Ellel Ministries Australien http://www.ellelministries.org/aus rekommenderar bok från honom! 
  http://www.ellelministries.org/aus/courses/ellel-ministries-australia-gilbulla-sydney/ken-symington-walking-closer-with-god 
 
 www.em365.com/sweden - Ellel Ministries Online 365 

http://www.ellel.dinstudio.se/empty_11.html - Program 
 20 - 21 okt    Församlingsbesök i Vinninga/Lidköping  
 Nämnde om församlingen i Vinninga med Pastor Linnéa Gunnarsson i första ”7 Bergen”-nyhetsbrevet: 

  Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>  22/11  -  sidan 94-96 

 Samt om Edsväraveckan som församlingen i Vinninga är delaktiga i: 

  Sommarkonferenser 2011 Del 3 >>  30/6  -  sidan 9-11 

http://www.ellel.dinstudio.se/filearea_23.html - Broschyrer om kurser och konferenser 
 Grundkurs 2012.docx 
 Ämnen vi tar upp inkluderar bl a: 
  Grunden för helande – korset; Människan som ande, själ och kropp; Förlåtelse;  
 Generationspåverkan; Själsband; Sanningssystem; Befrielsetjänst; Inre helande;  
  Ett friskt känsloliv; Vrede; Bitterhet; Chock och trauma; Beroenden;  
  Guds Fadershjärta; Helande för människans ande; mfl  
 
 Pris per kurstillfälle, med helpension: 
   Åhus (3 dygn) 3.000:- kr enkelrum. 2.800:- dubbelrum. 
  Götabro (2 dygn): 2.200:- enkelrum, 1.900:- dubbelrum. 

 Helanderetreater, broschyr.docx 
 Stiftelsen Ellel Ministries Sverige arbetar för att betjäna allt Guds folk.  
 Vi är ett femtio-tal personer som arbetar helt ideellt i olika uppgifter.  
 Vi kommer från de flesta samfund och rörelser inom Guds församling i Sverige.   = Ekumenik! 

Stiftelsen Ellel Ministries Sverige arbetar för att betjäna allt Guds folk. Vi är ett femtiotal personer som 
arbetar helt ideellt i olika uppgifter. Vi kommer från de flesta samfund och rörelser inom Guds församling  
i Sverige. 
Detta är en bild av dig! Sådan som Gud skapade dig, sådan som du är just nu. Ande, själ och kropp hör 
samman, i ett fascinerande samspel, där varje del av vår varelse har sin betydelse för vårt välmående. 
Detta samspel glömmer vi bort ibland, och resultatet blir att vi ser symptomen, inte orsakerna till att vi 
mår dåligt. En helande-retreat vill med hjälp av Guds Ord och förbön hjälpa dig att ta itu med de djupa, 
ofta andliga, orsakerna till din situation. 

 Ellel Ministries Sverige ordnar helande-retreater för personer som söker hjälp, och är villiga att komma till vår himmelske Fader i 
 bekännelse och omvändelse. 
 Du anmäler dig till en retreat, sänder in en del förberedande material, och får sedan erbjudande om en retreat en viss tid.  
 I retreaten ges en del undervisning, och du får drygt fyra timmar av samtal och förbön i enrum med två själavårdare. 

Jag vill inte vara onödigt kritisk, men ser ni symbolen som ringarna bildar i mitten? 
En del påstår att det skulle vara en kristen symbol för Treenigheten, medan andra påstår att det är en hednisk symbol 
kallad ”triquetra”, vilket representerar förbindelsen av sinne, kropp och själ, och i Celtic-baserade hedniska grupper är 
det en symbol för de tre sfärerna av jord, hav och himmel. Andra ser det som en triangel för NOW (New World Order). 
Många som använder denna symbol är säkert inte medvetna om dess innebörd, utan är ”påverkade” av tidsandan...   
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http://www.ellel.dinstudio.se/text1_14.html - Böcker och CD 
Vi rekommenderar: Sarah (Sarah Shaw, Svenska)  - "Sarah (Sarah Shaw, Svenska) 198 sidor. 180:-kr" 
 ”Så många människor över hela världen har utsatts för övergrepp, och ofta har deras smärta tystats ned. Jag 
 är tacksam att den kvinna som skrev denna bok tagit beslutet att istället lyfta fram smärtan, och låta Jesu Kristi 
 ljus lysa över den. Därigenom har hon funnit fullständigt helande – och jag tror att hennes beslut att berätta 
 för världen om sin smärtsamma hemlighet kommer att hjälpa många andra som utsatts för övergrepp att 
 finna fullständigt känslomässigt helande och upprättelse.”  
 ( J. Lee Grady, redaktör, Charisma Magazine). 

http://www.ellel.dinstudio.se/empty_19.html - Om Ellel  
Ellel Ministries föddes fram på Guds kallelse till en grupp kristna i nordvästra England, med bokförläggare Peter 
Horrobin i spetsen. Efter år av bön och förberedelser köpte man 1986 gården Ellel Grange, och inbjöd till 
bibelundervisning och helanderetreater. Gården fick alltså ge namn åt organisationen som växte fram, och som under 
de drygt tjugo åren den existerat spritt sig till nära tjugotal länder. 
  
Redan från början blev Luk 9:11 ett centralt bibelord i den lekmannarörelse Ellel faktiskt är: Jesus välkomnade 
människor, han undervisade dem, och helade dem som behövde hjälp. Att fortsätta det verk som Jesus började, och 
som han gav sina efterföljare i uppdrag att föra vidare, var från början stjärna och kärna i Ellels arbete. 
  
I Sverige etablerades Ellel Ministries 2004, genom ett samarbete med Kåfalla Herrgård utanför Lindesberg. Ledare 
för arbetet i Sverige är Roswitha och Göran Andersson, som har ett stort team av ideella medarbetare vid sin sida. 
Ellel Sverige arbetar i dag med kurser och retreater på flera platser i vårt land. 
  
Ellel arbetar med tydlig och konkret bibelundervisning, med helanderetreater och med kortare skolor, där 
undervisningen är inriktad på lärjungaträning och utrustande av kristna att leva i den frihet som hör till det kristna 
livet, och att förmedla detta till andra. 
  
Förutom på ett antal platser i alla världsdelar, ges Ellels gudsrikesundervisning också via nätet, i "bibelskolan utan 
väggar", EM365". Du kan prova den utan kostnad i sju dagar! Gå bara in på. www.em365.com/sweden  
För mer information om Ellel, se adresser under "Länkar"! 
 
Då går vi in på den sidan – som de själva rekommenderar!    
 
http://live.em365.org/sweden - Ellel Ministries Online 365 
What Is Ellel 365? 
Ellel 365 is a dynamic online Christian training programme based on 25 years experience of discipleship and healing.  
At the heart of Ellel Ministries is foundational, life-changing teaching about living in the Kingdom of God. 
The truths of God's Word, taught in a way that is clear and relevant to the real issues of life, have brought hope and 
healing to literally thousands of lives.  
 
 
 
 

 

PÅ FÖRSTA SIDAN AV DENNA LÄNK OVAN – finns en ’banner’ som rullar med olika budskap och vittnesbörd... 
Där står bl.a:                        

                        
                      Personlig  
                     Transformation / Förvandling  
                   En Dag i Taget 

             Vad är Ellel 365?  
 Ellel 365 är ett dynamiskt Kristet online-träningsprogram baserat på 25 års erfarenhet av lärjungaskap och helande. 
  I hjärtat av Ellel Ministries är grundläggande, livsförändrande undervisning om att leva i Guds Kungadöme.    
              Sanningarna i Guds Ord, undervisade på ett sätt som är tydligt och relevant för de verkliga frågorna i livet, har  
 medfört hopp och helande till tusentals liv.  
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              LIV-GIVANDE SANNING 
              365 Dagar av Livs- 
             Förändrande Undervisning 

  "Jag har haft ett  
  verkligt genombrott (breakthrough). 
   Det har redan förvandlat min relation med Gud." 

 

 

 
  UPPLEV livs-förvandlande träning 
  från bekvämligheten av ditt eget hem  

 

 
Efter att skrivit två långa nyhetsbrev om 7 Bergen med dess “Transformation/Förvandlings-budskap” så är jag 
kanske lite extra ”känslig” för sådana här budskap, som ovan... men visst är det snarlikt budskap som de kör med! 
 
Skrollar man ner lite på denna Ellel 365 hemsida, så ser man detta: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vi går till den mittersta kolumnen och kollar in de ”inflytesrika ledarna”! 
Här ser vi kristna ”kändisar” med sina ”endorsements” (godkännanden)... 
 
 

 
Lee Grady 
Director of the Mordecai Project  
and former Editor of Charisma Magazine, USA, says: 
 
It is a marvellous discipleship tool that can  
inspire you in your walk with God and help  
you overcome every personal struggle. 

 
Lee Grady är nu skribent för Charisma Magazine http://www.charismamag.com/index.php/newsletters/fire-in-my-bones 
och är delaktig i att förmedla NAR som nämnts i de förra nyhetsbreven om ”7 Bergen”. 
http://www.themordecaiproject.org/welcome/about/about-lee-grady - THE MORDECAI PROJECT 

Lyssna när Ellel Ministries Grundare  
Peter Horrobin förklarar Ellel 365 

 
 

Läs vad inflytelserika ledare 
säger om Ellel 365 

 

Se när Ellel 365 medlemmar berättar 
vad Gud har gjort för dem! 

 

 Lee Grady  
 Direktor för Mordokaj projektet  
 och tidigare redaktör för Charisma Magazine, USA, säger:  
  
 Det är ett fantastiskt lärjungaskapsverktyg som kan  
 inspirera dig i din vandring med Gud och hjälpa  
 dig övervinna/bemästra all personlig kamp. 
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Henry Wright 
Founder and President, Be in Health Global, USA, says: 
 
In a world that needs God, the Father's heart, 
 and foundational insights into the principles  
of the Kingdom, Ellel 365 is a refreshing insight. 

 
 

http://www.beinhealth.com/public/?theme=bih_r1 - Be in Health Global  /  Var vid god Hälsa Globalt 
http://www.youtube.com/watch?v=_l1yWkoSNjA&feature=youtube - Update with Henry and Donna  /  Uppdatering med Henry och Donna 
 
http://lightingtheway.blogspot.com/2008/03/word-faith-repackaging-of-mind-science.html - "Word Faith": The Repackaging of Mind Science  
Thursday, March 20, 2008   -   Posted by Dwayna Litz at 11:26 AM 
I was sent a CD on health and healing from a "pastor's" teaching in Georgia. Not only does he sound like L. Ron Hubbard, he is teaching the same thing! The web 
site is www.beinhealth.com . This man, Henry Wright, is way off. I wrote the dear Christian girl who sent me the CD the letter below this morning. I started listening 
to the CD for research, and there was so much error I had to turn it off to start writing her: 
 
...there is so much false about this man's teaching that I don't even know where to begin. As I listened I realized it was a re-packaging of Scientology as "Christian". 
Then, sure as the world, this Henry Wright starts talking about "Theta brain waves"! 
This is Scientology. I have studied it. This is not Christian. This man, Henry, has another god who is way too small. Occult doctrines use Christian terminology to 
confuse people...when he said [on the CD] that Satan nailed Jesus to the cross--not the Romans and not the Jews--if you notice HE LEAVES GOD OUT OF IT AS IF GOD 
HAD NO POWER OVER SATAN. 
Please, KNOW that this is cultic, and I pray with all of my heart you will never return to anymore of these services to hear this man's teaching. He says it is not God's 
will for anyone to be sick. Well, he is teaching the same thing the Christian Scientists are teaching and the Scientologists. The same thing. 
- - - 
This Henry Wright in Christianity would be called a "word faith" teacher. However, the "word faith" movement is all just mind science repackaged, the same as 
Scientology and Christian Science. It is heresy and cultic. 
- - - 
The most dangerous teachers are those who are claiming to be "Christian" and peddling occult doctrine. 
- - - 
Please "be in health" spiritually and steer clear of Henry Wright and the http://www.beinhealth.com web site and church in Thomaston, Georgia!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Henry Wright  
 Grundare och Ordförande, Be in Health Global, USA, säger:  
                                         
 I en värld som behöver Gud, Faderns hjärta,  
  och grundläggande insikter i principerna  
 av kungariket,  är Ellel 365 en uppfriskande insikt. 
 

             "Trosrörelsen": Ompaketering av Mind Science   Torsdag 20 mars, 2008  -  Upplagd av Dwayna Litz kl 11:26 AM   
 Jag blev tillskickad en CD om hälsa och helande från en "pastors" undervisning i Georgia. Inte bara att han låter som L. Ron Hubbard, han lär  
 samma sak! Webbsidan är www.beinhealth.com. Denne man, Henry Wright, är långt borta.  
  (http://sv.wikipedia.org/wiki/L._Ron_Hubbard - Han grundade senare scientologin och blev en betydande personlighet inom nyandlighet.)  
§  
 Jag skrev ett brev i morse till den kära kristna flickan som skickade mig CDn. Jag började lyssna på CDn för forskning, och det var så mycket fel att jag var 
 tvungen att stänga av den för att börja skriva till henne: 
 ... Det finns så mycket falskt om denne mannens undervisning att jag inte ens vet var jag ska börja. När jag lyssnade så insåg jag att det var en  
 ompaketering av Scientologi som "Kristet". Sedan, säker som världen, så börjar denne Henry Wright att tala om "Thetavågor"! 
 (http://www.formulaformiracles.net/brain-waves.html, http://sv.wikipedia.org/wiki/Thetav%C3%A5gor) 
 Detta är Scientologi. Jag har studerat det. Detta är inte Kristet. Denne man, Henry, har en annan gud som är alldeles för liten. Ockulta läror  
 använder Kristen terminologi för att förvirra folk ... när han sa [på CDn] att Satan spikade fasts Jesus på korset--inte Romarna och inte Judarna-- 
 om du märker så LÄMNAR HAN GUD UTANFÖR SOM OM GUD INGE HADE MAKT ÖVER SATAN.  
 Snälla, vet att detta är kultiskt, och jag ber av hela mitt hjärta att du aldrig mer kommer att återvända till dessa gudstjänster för att höra den här  
 mannens undervisning. Han säger att det inte är Guds vilja för någon att vara sjuk. Tja, han undervisar samma sak som Kristen Vetenskap  
 (Christian Scientists) undervisar och scientologerna. Det är samma sak. 
 - - - 
 Denne Henry Wright skulle i kristendomen kallas en "Trosrörelse" lärare. Men ”trosrörelsen” är bara vetenskapen om sinnet (mind science) i  
 ompaketerad form, det samma som Scientologi och Kristen Vetenskap. Det är irrlära och kultiskt. 
  (http://sv.wikipedia.org/wiki/Trosr%C3%B6relsen) 
 --- 
 De allra farligaste lärarna är de som är påstår sig vara "Kristna" och som langar/förmedlar ockult lära/doktrin. 
 --- 
 Snälla, "var vid god hälsa" andligen och undvik Henry Wright och http://www.beinhealth.com hemsida och kyrka i Thomaston, Georgia! 
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George Otis 
President, the Sentinel Group, says: 
Ellel 365 is designed to connect wanderers  
with their roots... Like any good novel or  
puzzle, Ellel 365 maintains interest through  
progressive revelation. 

 
 

JAG VARNADE FÖR GEORGE OTIS I FÖRSTA NYHETSBREVET OM “7 BERGEN”…  
DÄR KUNDE VI SE ATT HAN SAMARBETAR MED C. PETER WAGNER OCH DENNES ”NAR APOSTLAR OCH PROFETER”. 
DETTA ÄR MANNEN BAKOM ALLA ”TRANSFORMATION” DVD – SOM SPRIDER ”ANDLIG KRIGFÖRING”!!! 
 

 
 
Peter Tsukahira 
Director: Or HaCarmel Ministry Centre, Israel, says: 
 
I like the length and engaging quality of the  
daily teachings. As I read them, I was drawn  
into the spiritual journey toward wholeness  
that is offered. 

 
http://www.carmel-assembly.org.il/home.html    
http://www.carmel-assembly.org.il/about-us.html  
http://www.carmel-assembly.org.il/The%20Warrior%20Bride%20in%20Israel.htm  

However, to be truly effective as worshipping warriors, and to be able to “run the race with endurance” we have learned that it is essential to 
continually rest and “re-arm” ourselves in the secret place of bridal intimacy with Yeshua. It is in this place, as we gaze upon the beauty of the 
Lord, that we see with clear vision our Risen Messiah, we hear the joyful sound (Ps. 89:15) of His eternal victory, and we emerge with new 
strength for the battle (Is. 40:31).  
There is a new generation of Israeli believers (Ps. 24:6) coming forth who are longing for and spending time in His presence. Out of this intimacy 
with Him, many anointed, new praise and worship songs are being released to the musicians and singers in the Hebrew language. More and more 
congregations are now holding regular weekly and all-night worship watches, and new ministries dedicated to worship and prayer are being 
established.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag kan ha missuppfattat...  
MEN DETTA MED ”BRUD INTIMITET” ÄR TYPISKT FÖR TROSRÖRELSENS APOSTLAR & PROFETER – SPECIELLT AV  
MIKE BICKLE/IHOP – EN AV DE S.K. ”KANSAS CITY PROFETERNA”!  http://sv.wikipedia.org/wiki/Mike_Bickle - Mike Bickle 
Visst det är viktigt med lovsång och tillbedjan inför vår Herre och Frälsare och att spendera tid med att vara i Hans 
närhet. Men ”brud-intimitet” med Herren? Bibelvers tack! Kristi Brud är alla frälsta tillsammans – ingen enskild! 
 http://herescope.blogspot.com/2008/05/mike-bickles-gigolo-jesus.html  
 Using it as the basis for a training guide for the individual “bride of God” is misguided and utterly lacking in 
 support. God in the Old Testament spoke of corporate Israel as a bride. In the New Testament we find concept 
 of the bride is also corporate. Ultimately, in Revelation 12:9 the “bride” clearly identified as the New Jerusalem. 
 
 
 
 

 George Otis  
 Ordförande, The Sentinel Group, säger:  
 
 Ellel 365 är utformad för att ansluta vandrare  
 med sina rötter... Som vilken bra roman eller 
  pussel, upprätthåller Ellel 365 intresse genom  
 progressiv uppenbarelse. 
 

 Peter Tsukahira  
 Direktor: Or HaCarmel Ministry Centre, Israel, säger: 
  
  Jag gillar längden och den engagerande kvaliteten av 
 daglig undervisning. När jag läste dem, drogs jag 
  in i den andliga resan mot helhet som erbjuds. 

 Men för att bli verkligt effektiv som krigare i tillbedjan, och för att kunna "köra loppet med uthållighet" så vi har lärt oss att det  
 är väsentligt att ständigt vila och "upprusta" oss i den hemliga platsen av brud-intimitet med Yeshua. Det är på denna plats,  
 när vi beskådar Herrens skönhet, som vi ser med tydlig vision vår Uppståndne Messias, vi hör det glada ljudet (Psalm 89:15) av 
 Hans eviga seger, och vi uppstår med ny styrka för striden (Jesaja 40:31).  
 Det finns en ny generation av Israeliska troende  (Psalm 24:6) som kommer fram som längtar efter och som spenderar tid i Hans 
 närhet. Ur denna intimitet med Honom, förlöses många smorda, nya sånger av lov och tillbedjan till musikerna och sångarna på 
 det hebreiska språket. Fler och fler församlingar håller nu regelbundna vakor av tillbedjan veckovis och hela natten och nya  
 ministries etableras som tillägnas tillbedjan och bön. 

             Att använda den som grund för en utbildningsguide för den enskilde "Guds Brud" är missledande och saknar  
 fullständigt stöd. Gud i Gamla Testamentet talade om kollektiva Israel som en brud. I Nya Testamentet finner  
 vi att brudkonceptet också är kollektivt. Slutligen, i Uppenbarelseboken 12:9 (vers 10!) identifieras "bruden"  
 tydligt som det nya Jerusalem. (Upp. 21:1-2) 
 
 

http://www.carmel-assembly.org.il/home.html
http://www.carmel-assembly.org.il/about-us.html
http://www.carmel-assembly.org.il/The%20Warrior%20Bride%20in%20Israel.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mike_Bickle
http://herescope.blogspot.com/2008/05/mike-bickles-gigolo-jesus.html


http://www.genesisone.com/mtcarmel/daviddavis.html - böcker med titlar med ”Elijah” ...ger mig varningstrianel... 
eftersom det är typiskt för Trosrörelsen och det ”Apostoliska”... 
 
http://www.moriel.org/pfp/discernment/church_issues/pseudodidaskaloi.htm -  
The Cut & Paste Hermeneutics Of Rick Warren and The Gnostic Interpretation Of The Parables By Brian Maclaren & Peter Tsukahira                                                
- - - 
So too what makes a false teacher false is that they are mishandling the Word of God and propagating a false teaching.  
Their motives are a related but separate matter entirely. Yet today we likewise have those like Emergent Church mogul Brian Maclaren 
teaching to use our imagination in interpreting The Parables, and Peter Tsukahira, (influenced by Korean Yongee Cho) actually doing it! 
- - - 
While there are far larger Taoist, Buddhist, and Hindu visualization cults in Asia than Cho’s Korean church – Westerners are often unduly 
impressed by the numbers with little focus on the fact that he teaches Eastern Gnosticism masquerading as Christianity. We do not know if 
Yongee Cho is a Christian (that is for God to judge), we do know that theologically he is a mystical Buddhist in what he teaches and is 
misleading others.  
We also know that Peter Tsukahira is on the board of Cho’s ‘Church Growth International’. 
- - - 
Now however, Maclarens latest book is designed to reinterpret The Parables, not by Holy Spirit illuminated objective exegetical scholarship, but 
by imagination.  What Maclaren has wrote about, Peter Tsukahira has actually done. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag rekommenderar att läsa hela denna artikel, i länken ovan, om du kan engelska! 
 
Bara lite till angående Mike Bickle… eftersom jag nämnde om honom ovan. 
 http://mywordlikefire.wordpress.com/2011/07/29/mike-bickle-of-ihop-wants-book-about-catholic-mystics-to-be-manual-for-ihop-kc/  
 Mike Bickle of IHOP wants book about Catholic mystics to be “manual for IHOP-KC” 
  Much of the literature being sold through the International House of Prayer’s online FORERUNNER Bookstore indicates a contemplative 
 influence. One such book being offered is Fire Within, written by Father Thomas Dubay. IHOP founder Mike Bickle states, “I want this 
 book to be the manual for IHOP-KC.” [1] 
  That is high praise indeed from Mike Bickle. The full title of the book is Fire Within: St. Teresa of Avila, St. John of the Cross, and the 
 Gospel–On Prayer. Incredibly, Bickle’s “manual” is about Catholic, contemplative mystics! Also for sale on the website are books by 
 and about St. John of the Cross, Teresa of Avila, and even Madame Guyon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är just “snyggt” av en av de ”högsta profeterna och apostlarna” att rekommendera Katolska & Kontemplativa 
Mystiker! Vart finns den ”andliga profetskärpan” kan man undra?! 

 Klipp & Klistra Hermeneutiken av Rick Warren och den Gnostiska Tolkningen om Liknelserna av Brian McLaren & Peter Tsukahira  
 - - - 
  Så vad som också gör en falsk lärare falsk är att de misshandlar Guds Ord och propagerar/sprider ut en falsk undervisning/lära.  
 Deras motiv är en relaterad men separerad fråga helt och hållet. Men idag har vi även sådana som Emergent Church mogulen  
 Brian McLaren som undervisar om att använda vår fantasi till att tolka Liknelserna, och Peter Tsukahira (påverkad av koreanen 
  Yonggi Cho) som faktiskt gör det! 
  --- 
  Även om det finns mycket större Taoister, Buddister och Hinduiska visualiseringskulter i Asien än Chos Koreanska kyrkan – så är  
 västerlänningar ofta överdrivet imponerade av antalet med lite fokus på det faktum att han lär ut Österländsk Gnosticism  
 maskerad som Kristendomen. Vi vet inte om Yonggi Cho är en Kristen (det får Gud döma), men vet vi att teologiskt så är han en 
 mystisk Buddist i vad han undervisar/lär och han vilseleder andra.  
 Vi vet också att Peter Tsukahira är i styrelsen för Chos ’Church Growth International’  (’Internationell Kyrkotillväxt’).  
 --- 
  Men McLarens senaste bok har nu för avsikt att omtolka liknelserna, inte genom objektiv exegetisk lärdom som den Helige Ande  
 kastat ljus över, utan genom fantasi. Vad Maclaren har skrivit om, har Peter Tsukahira faktiskt gjort. 

             Mike Bickle från IHOP vill att bok om Katolska mystiker skall vara "manual för IHOP-KC" (KC = Kansas City) 
  Mycket av litteraturen som säljs genom International House of Prayers (Internationella Bönehusets) online bokhandel 
 FORERUNNER (FÖREGÅNGARE) indikerar ett kontemplativt inflytande. En sådan bok som erbjuds är Fire Within (Eld Inom), 
 skriven av fader Thomas Dubay. IHOP grundaren Mike Bickle säger: "Jag vill att den här boken ska vara handboken för 
 IHOP-KC". [1]   
 Det är sannerligen stort beröm från Mike Bickle. Den fullständiga titeln på boken är Eld Inom: Sankt Teresa av Avila,  
 Sankt Johannes av Korset, och Evangeliet – Om bön. Otroligt, Bickles "manual" är om Katolska och kontemplativa 
 mystiker! Även till försäljning på webbsidan finns böcker av och om Sankt Johannes av Korset, Teresa av Avila, och även 
 Madame Guyon   
   http://store.ihop.org/store/product/163/Fire-Within/  
 
 
  

http://www.genesisone.com/mtcarmel/daviddavis.html
http://www.moriel.org/pfp/discernment/church_issues/pseudodidaskaloi.htm
http://mywordlikefire.wordpress.com/2011/07/29/mike-bickle-of-ihop-wants-book-about-catholic-mystics-to-be-manual-for-ihop-kc/
http://store.ihop.org/store/product/163/Fire-Within/


 Jim Graham 
Director of External Ministries,  
Gold Hill Baptist Church, UK, says: 
 
This discipleship Course is pastoral in content 
 and personal in application. It is designed to  
engage us where it finds us but not to leave us  
as we are. It will stimulate the mind; stir the 
 emotions; strengthen the will; and nourish the spirit. 

 
http://www.goldhill.org/Groups/76005/Gold_Hill_Baptist/About_Us/Vision_and_Values/Vision_and_Values.aspx  
Missional: In all that we are and do, we recognize that it is the task of the Church to partner with God to achieve His 
purposes. Therefore, in every area of our lives - individually and corporately - we will reach out to others with the love 
of God, seeking to be the hands, feet and voice of Jesus. 
 
 
 
 
 
Nämnde om definitionen för “Missionell” i första nyhetsbrevet om “7 Bergen”… 
   http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/41MissionellKyrka.pdf 
 
http://www.goldhill.org/Articles/283297/Gold_Hill_Baptist/About_Us/Partner_Churches/Catalyst/Catalyst.aspx  
I really hope you are able to join with us on the day – and would be delighted if you could let other local church leaders 
and their teams as well as others in missional and Kingdom leadership roles know about the day. We are keen to make 
this a day available for those in leadership in God's Kingdom – whether they are pastors, evangelists, teachers, 
prophets or apostles or elders or deacons in local churches or they are managers, leaders or shapers in groups that are 
seeking to engender and encourage mission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruth Ruibal 
President, Julio C.Ruibal Ministries, Colombia, says: 
 
Wow... what a course!... All over the globe  
people are coming to salvation through faith 
 in Jesus Christ; however, too many are left in  
the first stages of faith without the needed  
discipleship to help them grow into strong,  
mature Christians. Ellel has met this challenge  
by making their teachings available on the internet. 

 

 
DETTA ÄR ÄNKAN FRÅN PASTORN SOM DÖDADES I COLUMBIA – FRÅN GEORGE OTIS “TRANSFORMATION” DVD  
http://www.ruibalministries.com/ 
Welcome 
Ruth Ruibal and her husband Julio, a Bolivian evangelist, began a full time ministry in Cali, Colombia in 1978.  
The story of their work, as well as Julio’s death as a martyr in 1995, is told in the Transformations video, produced 
by The Sentinel Group. Mrs Ruibal has a Masters degree in Public Health from Colombia University and a Doctor of 

 Jim Graham  
 Direktor för External Ministries,  
 Gold Hill Baptist Church, Storbritannien, säger:  
 
 Denna lärjungeskapkurs är pastoral i innehåll 
              och personlig i tillämpning. Den är utformad att  
 engagera oss där den finner oss, men inte lämna oss  
 som vi är. Det kommer att stimulera sinnet; röra om  
 känslor, stärka viljan; och ge näring åt anden. 

             Missionell: I allt vi är och gör, så inser vi att det är uppgiften för Kyrkan att samarbeta med Gud för att uppnå Hans  
 syften/ändamål. Därför, i varje område av våra liv - individuellt och korporativt – så ska vi nå ut till andra med Guds  
 kärlek, försöka vara Jesu händer, fötter och röst. 
 

             Jag hoppas verkligen att du har möjlighet att förena dig med oss den dagen – och det skulle glädja mig om du kunde låta andra  
 lokala kyrkoledare och deras team samt andra i missionell och Konungadömes ledarroller få vet om dagen. Vi är angelägna om  
 att göra detta till en dag för de i ledarskap i Guds Kungadöme – vare sig de är pastorer, evangelister, lärare, profeter eller  
 apostlar eller äldre eller diakoner i lokala kyrkor eller så är de chefer, ledare eller utformare i grupper som försöker framkalla och 
 uppmuntra mission. 

 Ruth Ruibal  
 Ordförande, Julio C.Ruibal Ministries, Colombia, säger: 
  
 Wow ... vilken kurs!... Över hela världen kommer 
 människor till frälsning genom tron på Jesus Kristus;  
 men, för många är kvar i de första stadierna av tro  
 utan det nödvändiga lärjungeskapet för att hjälpa  
 dem att växa till starka, mogna Kristna. Ellel har mött  
 denna utmaning genom att göra sin undervisning 
 tillgänglig på Internet. 

http://www.goldhill.org/Groups/76005/Gold_Hill_Baptist/About_Us/Vision_and_Values/Vision_and_Values.aspx
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/41MissionellKyrka.pdf
http://www.goldhill.org/Articles/283297/Gold_Hill_Baptist/About_Us/Partner_Churches/Catalyst/Catalyst.aspx
http://www.ruibalministries.com/
http://www.sentinelgroup.org/


Ministries degree from Florida Beacon College and Seminary. She serves as pastor of the Ekklesia Colombian Christian 
Center and, with her daughters Sarah and Abigail, as an ambassador to the nations for the “Church of Cali.” 
 
 
 
 
 

 

 
http://ruibalministries.wordpress.com/resources/  Här finns alla DVD & Videos om Transformation att beställa! 

Det finns fler “inflytesrika ledare” som rekommenderar Ellel 365 – för den som vill läsa vidare – se länken: 
http://live.em365.org/commendations  - Commendations / Rekommendationer 

Bara detta ”lilla” från deras hemsida – med dessa ”inflytesrika ledare” ger tyvärr anledning 
att påstå att Ellel Ministries är influerade av Trosrörelsen med NAR (Nya Apostoliska Reformationen) 
och deras ”Förändrings Agenter”... och andliga krigföringsmetoder/ strategier... 
Man har inte sådana ”inflytesrika ledare” att rekommendera sin Ministry om man inte 
samarbetar med dem och anser dem vara ”OK”! 

Ellels internationella hemsida:  
http://www.ellelministries.org/ - Ellel Ministries International 

http://www.ellelministries.org/res/uk/brochures/other/Short%20Guide%20to%20Ellel%20Ministries.pdf  - About Ellel Ministries 

Ellel Ministries is a non-denominational Christian mission organization which has the vision to see the Church trained and equipped to bring  
God’s healing to those in need and to make effective disciples - to bring the heart of God to the heart of man. 

 

 
 
SKREV OM NON-DENOMINATIONAL I FÖRSTA NYHETSBREVET OM “7 BERGEN”: 
 http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/Nyhetsbrevet_Marknadsrorelsen_NAR.pdf : 
 Som vi läste i PDF #6 så skrev C. Peter Wagner en ”uppdatering” om NAR på den nya hemsidan ”Global 
 Spheres”... i ett försök att ”försvara sig”...med tanke på all uppståndelse i media angående Sarah Palin... 
 och  7 Bergen... Här kommer ytterligare ett kort utdrag av något som också var intressant att få reda på:  
 
 Other names of this movement which are more or less synonymous with NAR have been “Neopentecostal,” 
 “Neocharismatic,” “Independent,” or “Nondenominational.” 

 

- - -  
The reason behind this is that, whereas denominations are legal structures, the NAR is a relational structure.  
Everyone is related to, or aligned, with an apostle or apostles.  
This alignment is voluntary. There is no legal tie that binds it. In fact, some have dual alignment or multiple alignment. 
Apostles are not in competition with each other, they are in cahoots.  
They do not seek the best for themselves, but for those who choose to align with them. If the spotlight comes on them, 
they will accept it, but they do not seek it.  

             Välkommen 
  Ruth Ruibal och hennes man Julio, en boliviansk evangelist, började en heltidstjänst i Cali, Colombia 1978.  
 Berättelsen om deras arbete, samt Julios död som en martyr 1995, berättas i de Transformations/förändrings videon, 
 producerade av The Sentinel Group. Fru Ruibal har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Colombia University  
 och en Pastorsexamen från Florida Beacon College and Seminary. Hon betjänar som pastor i Ekklesia Colombian  
 Christian Center (Colombianska Kyrkan Kristna Center) och, med sina döttrar Sarah och Abigail, som en ambassadör  
 till nationerna för ”Church of Cali” ("Calikyrkan"). 
 

             Om Ellel Ministries  
 Ellel Ministries är en icke-konfessionell (utan samfund) Kristen missionsorganisation som har visionen att se Kyrkan tränad och  
 utrustad för att frambära Guds helande till de behövande och för att göra effektiva lärjungar - för att frambära Guds hjärta till  
 människornas hjärtan. 
 

 Andra namn i denna rörelse som är mer eller mindre synonyma med NAR har varit "Ny-pingst",  
 "Ny-karismatisk", "Oberoende/Självständiga" eller "Icke-konfessionell”(utan samfund). 
 

http://ruibalministries.wordpress.com/resources/
http://live.em365.org/commendations
http://www.ellelministries.org/
http://www.ellelministries.org/res/uk/brochures/other/Short%20Guide%20to%20Ellel%20Ministries.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/Nyhetsbrevet_Marknadsrorelsen_NAR.pdf


 
 
 
 
 
 

Då jag bott i USA i många år så har jag många gånger funderat på just ”Nondenominational”...  
Jag har sagt och tänkt att även om de inte tillhör ett samfund – så har de något ”ursprung”... NU ÄNTLIGEN 
fick jag svar! De är alltså ”mer eller mindre synonyma med NAR”!  
INTRESSANT! 
 

http://live.em365.org/what-ellel-means - What Ellel means 
            Ellel Ministries takes its name from its first building in England, Ellel Grange, in the parish of                
            Ellel  in Lancashire. 
            The name Ellel in old English means "All Hail". In Hebrew it means "Towards God", "God of   
            Gods"  or "King of Kings and Lord of Lords". In Chinese it means "Love flowing outwards". 
            So Ellel could be said to mean "All hail Jesus, King of Kings and Lord of Lords" and be expressed   
            as "Love flowing outwards" into a fallen and broken world. 
    
  
 

 
 

Ellel Grange  

(International Headquarter of Ellel Ministries) 

(Internationella Huvudkontor i Ellel Ministries) 

 
Varför ta med vad det betyder på Kinesiska?  
Då kan vi ju ta med fler förklaringar på vad Ellel betyder!!! 
 
http://dictionary.sensagent.com/ellel/en-en/ - Ellel From Wikipedia, the free encyclopedia 

 For the village in northern England, see Ellel, Lancashire. 
 The Hittite god of the sky. Ellel is invoked in state treaties as a protector of oaths.  
 He has been identified with the Akkadian god Enlil, the West Semitic god El and the Hurrian father god Kumarbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://live.em365.org/ellel-history - How the Ministry Began   Hur Ministryn Började 
The vision for Ellel Ministries was planted in the heart of its founder, Peter Horrobin, many years before the work 
began.  
Visionen för Ellel Ministries planterades i hjärtat av dess grundare, Peter Horrobin, många år innan arbetet 
påbörjades. 
 
http://blog.ellel.org/  - Peter Horrobin's Blog 
http://live.em365.org/about-peter-horrobin - Om Peter Horrobin 
 

Orsaken till detta är att medan samfund är lagliga strukturer, så är NAR en relationell struktur.  
 Alla är relaterade till, eller i gruppering, med en apostel eller apostlar.  
 Denna gruppering/allians är frivilligt. Det finns inget rättsligt band som binder den. Faktum är att vissa har dubbla 
 grupperingar/allianser eller flera grupperingar/allianser. Apostlar konkurrerar inte med varandra, de är i maskopi.  
 De söker inte det bästa för sig själva, men för dem som väljer att gruppera/alliera sig med dem. Om fokus kommer  
 på dem, så kommer de att acceptera det, men att de inte söker det. 
 

 Vad Ellel betyder  
 Ellel Ministries har fått sitt namn från dess första byggnad i England, Ellel Grange, i 
 pastoratet av Ellel i Lancashire.  
 Namnet Ellel på gammal  engelska betyder "All Hail" (Var Hälsade”). På Hebreiska  
 betyder det "I riktning mot Gud", "Gudarnas Gud" eller "Konungarnas Konung och  
 Herrarnas Herre".  På Kinesiska betyder det "Kärlek som flödar utåt".  
 Så Ellel kan sägas betyda "Var hälsad Jesus, Konungarnas Konung och Herrarnas Herre"  
 och uttryckas som "Kärlek som flödar utåt " i en fallen och trasig värld. 
 

 Ellel Från Wikipedia, den fria encyklopedin  
 För byn i norra England, se Ellel, Lancashire.  
 Hittite himlens gud. Ellel åberopas i statliga fördrag som en beskyddare av eder.  
 Han har identifierats med Akkadian guden Enlil, West semitiska guden El och Hurrian  
 fader gud Kumarbiarbi. 
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http://shop.ellelministries.org/covenant-healing-and-destiny-74.html - Shop Ellel  -  Covenant, Healing and Destiny 
                                     Förbund, Helande och Livsöde  
 http://shop.ellelministries.org/manufacturers.php?manufacturerid=168 - Bishop Graham Dow 
          Truth & Freedom 32 of 55: Healing & Deliverance Ministry in the local church Part 1 - Audio CD 
          Speaker: Bishop Graham Dow    50 mins    
 This CD is Part 1 of a two part series which will encourage, inspire and help all those seeking to  
 Establish a healing ministry in the local church setting.  
 Bishop Graham Dow’s passionate vision is to see healing and deliverance as a routine part of the                 
 we..... (see details for more information) 
 
 
 
 
 
 
 
  
INTRESSANT ATT GRAHAM DOW VAR PÅ OAS 2011!!   
 http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_7_11/Varlden_IdagBiskopen_Graham%20Dow.pdf   
 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=753858  - Sommarens Oasmöte äger rum i Kungsbacka 12-16 juli. 
Oasrörelsen är en karismatisk förnyelserörelse inom Svenska kyrkan. Medverkande bl.a. Bishop Graham Dow, 
Ärkebiskop Benjamin Atas, Förre domprosten Hakon Långström, Sten-Gunnar Hedin, Gustav Börjesson, Daniel 
Viklund, Ann-Ida Fehn, Hans Weichbrodt, Berit Simonsson m.fl. 
Denna länk är trasig, men ovan text fanns i alla fall att läsa 2011... 
 
Se artikel i Världen Idag:   (se bilaga #1 ifall det skulle försvinna!) 
http://www.varldenidag.se/sommarturne/2011/07/18/Biskop-Dow-Sok-de-andliga-nadegavorna/ - Biskop Dow: "Sök de andliga nådegåvorna" 
Efter predikan gjorde biskopen en konkret inbjudan till alla som ville ta emot de andliga nådegåvorna. Lugnt 
och metodiskt bad han för en gåva i taget och den som ville ta emot en viss gåva fick då ställa sig upp när 
biskopen bad. 
 

Guds Ord säger att det är Anden som fördelar dessa gåvor – INTE Biskop Dow eller någon annan människa! 
1 Korinterbrevet 12: 4-11  (Reformationsbibeln - andra upplagan 2012) 
 4. Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme.  
 5. Det finns olika slags tjänster, men 
 6. Det finns olika slags kraftgärningar, men det är samma Gud, som verkar allt i alla. 
 7. Men åt var och en ges Andens uppenbarelse så att den blir till nytta. 
 8. Ty den ene får genom Anden ord av vishet, och en annan får ord av kunskap genom samme Ande,  
 9. åt en annan tro genom samme Ande, åt en annan helbrägdagörelsens gåvor av samme* Ande,  *UN: ene. 
 10. åt en annan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar,  
 åt en annan att tala olika slags tungomål, åt en annan att uttyda tungomål. 
 11. Men allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar åt var och en särskilt efter sin vilja. 

 
Från Ellel Ministries hemsida: 
http://www.ellelministries.org/downloads/brochures - downloads/brochures  

http://www.nevereverthesame.com/brochures/NETS_Prospectus.pdf  
Life Transforming Ministry Training – NETS = NeverEverTheSame.com 
Lifsförvandlande Ministry Träning – NETS = NeverEverTheSame.com 
                    (Aldrig Någonsin Densamme) 
 Dynamic Training in: 
 Discipleship, Evangelism, Healing, Deliverance 
 
 

 Sanning & Frihet 32 av 55: Helande & Befrielse Ministry/Tjänst i den lokala kyrkan Del 1 – Ljud CD 
 Talare: Biskop Graham Dow   50 min 
 Denna CD är Del 1 i en tvådelad serie som kommer att uppmuntra, inspirera och hjälpa alla dem som  
 söker att Etablera en helande tjänst i den lokala kyrkomiljön. 
  Biskop Graham Dows passionerade vision är att se helande och befrielse som en rutinmässig del av  
 det vi..... (se detaljer för mer information) 

 Dynamisk Utbildning i:  
 Lärjungaskap, Evangelisation, Helande, Befrielse 
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Sidan 11 i ovan PDF om “NETS”:  WHAT’S ON OFFER? 

    Pierrepont is a NON-DENOMINATIONAL training school.  
    For this reason, the stages have trainees as well as teachers from a rich variety of 
    church backgrounds, cultures and Christian experience. Corporately they bring 
    together and form a representation of the world-wide Body of Christ that is 
    quite unique.  

   The teaching is GROUNDED IN BIBLICALTRUTH.  
   The written Word is not only taught, but is also APPLIED by the trainees in 
   practical ways, resulting in changed lives, and the understanding of relevant keys 
   to bring God’s healing into the world today. 
   Emphasis is given to trainees not just to receive healing for themselves, but in 
   training them so that they may be able to go out and minister kingdom principles 
   into the lives of others. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
”gå ut och betjäna Kungarikesprinciper in i andras liv.” – VISST LÅTER DET SOM ”KINGDOM NOW”-TEOLOGI! 
Jag kommenterar inte mer från denna PDF om ”NETS”, trots att det finns en hel del att ifrågasätta... 
Om man skrollar ner en bit så kan man bl.a. läsa om deras ”helandeutbildning”... 
Men här finns också BRA saker som de tar med i sin “kursplan”… som t.ex. att de tar upp om New Age (om man 
skrollar långt ner!)...  
Fast kom ihåg: själva är de involverade i obibliska läror (bl.a. att kristna kan vara demonbesatta) och NAR-strategier... 
och på så sätt håller de själva på med vissa New Age-metoder... 
 
KONFERENS! 
http://www.godofthebreakthrough.org/ - Ellel Ministries International – 25th Anniversary Conference – 21-24 March 2012 
 BUT, in the midst of all this , God is preparing His Church for action - for a new reformation. He is shaking the 
 heavens and the earth (Hebrews 12:26). He is preparing for break through! 
 - - - 
 ...the God of the Breakthrough Conference 

 
 
 
 
 
 
Kan inte låta bli att kommentera… NY REFORMATION...  GENOMBROTT... 
VISST LÅTER DET SOM VILKEN “NAR APOSTEL/NAR PROFET” SOM HELST HADE KUNNAT SÄGA DETTA!! 
 
http://www.godofthebreakthrough.org/the-speakers - The Speakers 
http://www.godofthebreakthrough.org/the-programme - The Programme 

 MAIN SESSIONS  
 Peter Horrobin – The Dam Busters! 
 What happens when God breaks through. Becoming one of His breakthrough agents. 
 
 

VAD SOM ERBJUDS? 
Pierrepont är en ICKE-KONFESSIONELL (UTAN SAMFUND) träningsskola.  
Av detta skäl har faserna praktikanter så väl som lärare från ett rikt utbud av kyrkliga bakgrunder, kulturer och Kristen erfarenhet.  

Korporativt medför de och bildar en representation av den världs-vida Kristi Kropp som är ganska unik.      LÅTER “EKUMENISKT”!!! 

Undervisningen är GRUNDAD PÅ BIBLISK SANNING.  
Det skrivna Ordet lärs inte bara ut, utan TILLÄMPAS även av praktikanterna på ett praktiskt sätt, vilket resulterar i förändrade liv och 
förståelse av relevanta nycklar till att föra Guds helande in i världen idag.  
Det betonas till praktikanter att inte bara få helande för själva, utan att utbildas så att de kan gå ut och betjäna Kungarikesprinciper in i 
andras liv. 

LÅTER “EKUMENISKT”!!! 

 Ellel Ministries International – 25-årsdags Konferens – 21-24 March 2012 

 MEN, mitt i allt detta, förbereder Gud Sin kyrka för aktion - för en ny reformation. Han skakar himlarna och jorden  
 (Hebreerbrevet 12:26). Han förbereder för genombrott! 
 --- 
 ...Genombrottets Gud Konferens 
  

 HUVUDSESSIONER  
 Peter Horrobin – Damm Sprängarna!  
 Vad händer när Gud bryter igenom. Bli en av Hans genombrotts agenter. 
  

http://www.godofthebreakthrough.org/
http://www.godofthebreakthrough.org/the-speakers
http://www.godofthebreakthrough.org/the-programme


Detta får räcka med utdrag från Ellels hemsidor… ”genombrotts agenter”... påminner om ”NAR agenter”... 
Man KAN i alla fall undra om de lånat konceptet från NAR...!? Troligtvis! 
Det står ingenstans i Bibeln att vi ska bli ”agenter”... det står att vi ska ”vara Hans Vittnen” – punkt slut!  
 
Här kommer lite utdrag som visar på att Peter Horrobin/Ellel Ministries rör sig i ”NAR-kretsar” med ”NAR-agenter”: 
 

http://www.ellelministries.org/res/uk/brochures/other/Short%20Guide%20to%20Ellel%20Ministries.pdf  

  A Short Guide to the International Work of Ellel Ministries  
  En kort Handbok till det internationella arbetet i Ellel Ministries 

Sidan  7: 
 “To our knowledge, it is not possible to locate higher quality training, 
 apprenticeship, and practical application of the ministry of healing and 
 deliverance than that which has been offered internationally by Ellel Ministries.” 
 Peter and Doris Wagner 
 Leaders of Global Harvest Ministries 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.elijahlist.com/words/display_word/3289 - Chuck Pierce's Upcoming Itinerary: 
 September 15-17, 2005 
 Arise and Be Healed: Becoming Whole in Body, Soul and Spirit  
 Bethel Christian Fellowship, Rochester, NY  
 Speakers: Peter Wagner, Doris Wagner, Chuck Pierce, Peter Horrobin, Che Ahn 
 http://www.glory-of-zion.org/conf20050915.htm     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.elijahlist.com/words/display_word/3289 - The Elijah List  
"How to Minister Freedom" 
Helping Others Break the Bonds of Sexual Brokenness,  
Emotional Woundedness, Demonic Oppression and Occult Bondage 
with Doris Wagner, General Editor 
$16.99 Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Wagners fru! 

 "Såvitt vi vet är det inte möjligt att lokalisera högre kvalitetsutbildning, 
 lärlingsutbildning, och praktisk tillämpning av helande ministry/tjänst och  
 befrielse än den som har erbjudits internationellt av Ellel ministerier. " 
  Peter och Doris Wagner  
 Ledare för Leaders of Global Harvest Ministries     (Detta är deras gamla hemsida) 
  

 http://www.elijahlist.com/words/display_word/3289 - Chuck Pierce Kommande Resplan:   
 15-17 september, 2005  
 Stå Upp och Bli Helad: Att bli Hel i Kropp, Själ och Ande  
 Bethel Christian Fellowship, Rochester, NY  
 Talare: Peter Wagner, Doris Wagner, Chuck Pierce, Peter Horrobin, Che Ahn 
 http://www.glory-of-zion.org/conf20050915.htm  
  (denna länk fungerar inte – det var ju 2005 –  
  men här SER VI att talarna var ”NAR-agenter”... och bland dem Peter Horrobin!) 

 "Hur Man Betjänar Frihet” 
  Att Hjälpa Andra Bryta Bindningarna av Sexuell  
 Förkrosselse, Emotionella Sår, Demonisk Förtryck  
 och Ockult Slaveri 
  med Doris Wagner, Generalredaktör 
  $16,99 Bok 
  

http://www.ellelministries.org/res/uk/brochures/other/Short%20Guide%20to%20Ellel%20Ministries.pdf
http://www.elijahlist.com/words/display_word/3289
http://www.glory-of-zion.org/conf20050915.htm
http://www.elijahlist.com/words/display_word/3289
http://www.elijahlist.com/words/display_word/3289
http://www.glory-of-zion.org/conf20050915.htm


 

 

 
 
P.g.a. tidsbrist så översätter jag inte texten nedan – vill bara peka på att Peter Horrobin har skrivit 3 kapitel i 
denna bok som Doris Wagner – C. Peter Wagners fru – satt samman! Översätter endast Horribins titlar... 

YOU CAN MINISTER FREEDOM TODAY 
With many Christians living under bondage today, no church should be without this crucial guide for ministering lifelong 
freedom. From generational bondages to issues of rejection, anger, unforgiveness, sexual sins and evil influences in our 
lives and homes, the need to minister freedom is great. And the cost of not doing so even greater. 
Whether you are a pastor or a counselor or you are seeking freedom for yourself, this book could change your life. A 
compilation of four essential resources, How to Minister Freedom offers the steps to finding freedom from demonic 
oppression, emotional wounds, sexual bondages and ties to the occult. Well-known experts in the field of deliverance 
offer a basic understanding of each issue and the means to minister healing. Also included is an appendix on how to 
conduct a deliverance session. 
Some of the topics covered include: 

 How do demonic forces divert us from God's will?  

 What steps bring freedom from issues from rejection?  

 How can we mentor the next generation to be free of sexual bondages?  

 What role should the local church play in deliverance ministry?  
The time has come to minister freedom and to take back the joy Christ wants for each of us. 
Chapter Listing 
HOW TO MINISTER FREEDOM TO THE DEMONICALLY OPPRESSED 
Chapter 1 - Whatever Happened to the Words and Works of Jesus? - Doris M. Wagner 
Chapter 2 - Can a Christian Have a Demon? - John Eckhardt 
Chapter 3 - How Satan Diverts Us from the Path of God - Chuck D. Pierce 
Chapter 4 - The Believer's Authority over Demonic Spirits - Charles Kraft 
Chapter 5 - How to Minister Spiritual Housecleaning - Alice Smith 
Chapter 6 - Deliverance in the Local Church - Christ Hayward 
Chapter 7 - How Deliverance Sustains Revival - C. Peter Wagner 
 
HOW TO MINISTER FREEDOM TO THE EMOTIONALLY WOUNDED 
Chapter 8 - Forgiving the Unforgivable - Doris M. Wagner 
Chapter 9 - Releasing Bitter Root Judgments - Cindy Jacobs 
Chapter 10 - Overcoming Rejection - Chris Hayward 
Chapter 11 - Deliverance from Fear and Anger - John Sandford 
Chapter 12 - How Trauma Affects the Whole Person - Peter Horrobin           Hur Trauma Påverkar Hela Personen  
Chapter 13 - Mending Cracks in the Soul - Dale M. Sides 
 
HOW TO MINISTER FREEDOM TO THE SEXUALLY BROKEN 
Chapter 14 - Ministering to Those in Sexual Bondage - Doris M. Wagner 
Chapter 15 - Sexual Sin: What It Is, What It Does and Finding the Way Out - Peter Horrobin        Sexuell Synd: Vad Det Är,  
Chapter 16 - Shedding Light on Soul Ties - Peter Horrobin                     Vad Den Gör och Att Hitta Vägen Ut 
Chapter 17 - The Effects of Lust on Youth - Tim and Anne Evans                    Att Sprida Ljus äver Själsband 
Chapter 18 - Freedom from Abortion's Aftermath - John Eckhardt 
Chapter 19 - Freedom from Homosexual Confusion - David Kyle Foster 
Chapter 20 - Child Sexual Abuse - Tom R. Hawkins 
 
HOW TO MINISTER FREEDOM TO THE OCCULT BOUND 
Chapter 21 - Shedding Light in the Darkness of the Occult - Doris M. Wagner 
Chapter 22 - Breaking Witchcraft Curses - Frank D. Hammond 
Chapter 23 - Unveiling the Evil Eye - Chuck D. Pierce 
Chapter 24 - My Escape from Santeria - Araceli Alvarez 
Chapter 25 - There's Nothing New About New Age - Chris Hayward 
Chapter 26 - Rescued from Satanism - Jeff Harshbarger 
Chapter 27 - Out of the Dark Prison of Voodoo - Ana Mendez Ferrell 

 
 Denna bok säljs även hos:  Identity Network - Your Apostolic and Prophetic Resource Center 

  Identity Network (Identitetsnätverk) – Ditt Apostoliska och Profetiska Resurscenter 
  http://www.identitynetwork.net/apps/store/default.asp?view=profile&itemid=13343  

         "Att använda ordet "Cutting Edge" (Främsta Ledet) -- det  
 börjar låta som en clichÃ © (cliche). Men, när 18 profetiska  
 röster talar om frihet från Sexuell, Emotionell, Demonisk  
q och Ockult Förtryck och Förkrosselse, så är det tid att  
 lyssna. . . Detta är den Tiden!"                  -Steve Shultz 
  

   

  

"To use the word 'Cutting Edge' --it 
begins to sound like a clichÃ©. But, 
when 18 prophetic voices speak about 
freedom from Sexual, Emotional, 
Demonic and Occultic Oppression and 
Brokenness, it's time to listen . . . This is 
that Time!"   -Steve Shultz 

http://www.identitynetwork.net/apps/store/default.asp?view=profile&itemid=13343


Böcker som säljs på Ellels hemsidor:  http://shop.ellelministries.org/ - Shop Ellel Ministries Resources 
Detta är bara några av massvis av böcker!   Översätter inte all text nedan... vill bara peka på att NAR-ledare 
”endorse” (godkänner) dessa böcker – vilket bör ge varningssignaler till de som vill undvika villoläror! 

http://shop.ellelministries.org/transformed-people-cities-nations-476.html  

Transformed! People - Cities – Nations 

Author: Alistair Petrie 

 
“I am thoroughly delighted that Alistair Petrie has written Transformed! It could well be that this will turn out to be the 
catalyst that releases the hand of God to pour out the great revival.”  
From the foreword by C. Peter Wagner 
 
“Alistair Petrie’s new book about revival is full of carefully researched wisdom and based on a wealth of priceless 
experience.” 
Peter Horrobin International director, Ellel Ministries International 

 
 
 

“We often question why revivals come and go. This book is the result of vast research to answer that question. I highly recommend it  
for all those who are not satisfied with times of revival but desire to see the Lord penetrate society and transform its very structure.” 

Dr. Ruth J. Ruibal Pastor, international conference speaker and author       = Colombianska änkan från Transformation DVD! 
 

http://shop.ellelministries.org/releasing-heaven-on-earth-472.html     

Releasing Heaven on Earth 

Author: Alistair Petrie 

"Alistair Petrie's insights on stewardship of the land take their place with the best of groundbreaking biblical theology...  
This book will not only enlighten you, but it will launch you to new levels of effective ministry." 
C. Peter Wagner, Chancellor, Wagner Leadership Institute 
 
"I foresee that this book will cause a huge release of souls for the Kingdom and the blessing of God on our houses and land." 
Cindy Jacobs, co-founder, Generals of Intercession 
 
"Profound, provocative, and timely.... A must-read for those who are serious about taking back their communities from the influence 
of spiritual darkness." 
John Robb, Director of Global Prayer Partnerships, World Vision International 
 
"A treasury of godly insight and spiritual principles that will help the Body of Christ respond to the Holy Spirit’s call to bring healing 
to our land." 
Willard Thiessen, President, Trinity Television 

 

http://us.store.ellel.org/the-most-powerful-prayer-on-earth-326.html - US Store Ellel Org      USA Butik Ellel Org 

The Most Powerful Prayer On Earth      Den Mest Kraftfulla Bönen på Jorden 
Author: Horrobin, Peter          Författare: Horrobin, Peter 
 

"We are delighted that our good friend Peter Horrobin has released this simple, powerful tool to help people find freedom through the 
uncomplicated act of forgiving. Forgiveness is the primary weapon for breaking bondages of darkness, and The Most Powerful Prayer 
on Earth is the best book we've seen on the subject. If you follow these seven steps, you can become a new person!" 
Peter and Doris Wagner 
Covening Apostles, International Society of Deliverance Ministries 

 
 

"Alistair Petries nya bok om väckelse är full av noga undersökt visdom och är baserat på en rikedom 
av ovärderlig erfarenhet."  
Peter Horrobin International Director, Ellel Ministries International 

"Vi glädjer oss att vår gode vän Peter Horrobin har publicerat detta enkla, kraftfulla verktyg för att hjälpa  
människor att hitta frihet genom den okomplicerade handlingen av att förlåta. Förlåtelse är det primära 
vapnet för att bryta mörkrets slaveri, och Den Mest Kraftfulla Bönen på Jorden är det bästa bok som vi har 
sett i ämnet. Om du följer dessa sju steg så kan du bli en ny person!"  
Peter och Doris Wagner  
Sammankallande Apostlar, Internationella Föreningen av Befrielse Ministry/Tjänst 

http://shop.ellelministries.org/
http://shop.ellelministries.org/transformed-people-cities-nations-476.html
http://shop.ellelministries.org/releasing-heaven-on-earth-472.html
http://us.store.ellel.org/the-most-powerful-prayer-on-earth-326.html


FOREWORD BY DEREK PRINCE  

 
FÖRORD AV DEREK PRINCE 

Peter Wagner (Högste ”NAR Aposteln”!) med fru anser alltså ovan att Peter Horrobin är deras gode vän! 
 https://globalawakeningstore.com/Books/ - Global Awakening Store 
 https://globalawakeningstore.com/Healing-Through-Deliverance-Revised.html  

 Alistair Petrie = NAR-medlem: 
 http://www.letusreason.org/latrain21.htm - The “New Apostolic” church movement     Den “Nya Apostoliska” Kyrkorörelsen  
  The New Apostolic Roundtable is one of these smaller units. Membership, which comes through a personal 
  invitation from Wagner, is now closed. On principle, the general public should know the names of the NAR members,  
  all of whom feel accountable to each other. Wagner is convening apostle, Chuck Pierce is prophetic counsel, and  
  members include: Ché Ahn, Bob Beckett, Rice Broocks, Harold Caballeros, Emmanuele Cannistraci, Paul Daniel,  
  Greg Dickow, Naomi Dowdy, John Eckhardt, Michael Fletcher, Bill Hamon, Jim Hodges, John Kelly, Lawrence 
  Kennedy, Lawrence Khong, David Kwang-Shin Kim, Larry Kreider, Alan Langstaff, Roberts Liardon, Dexter Low,  
  Mel Mullen, Alistair Petrie and Eddie Villanueva. (Ministries Today Magazine July-August 2000) 

 

 

 

 Alistair Petrie är alltså en ”NAR-agent” och “Change Agent”! 

 http://www.intheworkplace.com/articles.asp?columnid=1935&keywords=&byline=&topicid=152 - In The Work Place – Articles 
 Transforming a City          Os Hillman • Workplace, City & Nation Transformation 
  Can a city be truly transformed for Jesus Christ? Does it seem like such a lofty goal that few will ever attain it?  
  Well the reality is that today there are no fewer than 200 cities across the world that are in some form of  
  transformation, according to Alistair Petrie, who spoke at the 2004 International Coalition of Workplace Ministries 
  (ICWM) Workplace Transformation Summit. Petrie cited these cities as having a level of transformation in every 
  aspect of their public, governmental and business life. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

        Läs nyhetsbrevet Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR >>  

       för att förstå allvaret med att Alistair Petrie nämns på Os Hillmans hemsida! 

Och Global Awakenings Online Bokaffär säljer Horrobins bok ”Helande genom Befrielse: Reviderad och utökad” 

 
http://globalawakeningstore.com/Healing-Through-Deliverance-Revised.html 

Healing Through Deliverance: Revised and Expanded                Publication Date:  July 1, 2008 
Author: Peter Horrobin           Utgivningsdatum: 1 jul 2008

                Översätter ej texten nedan! 

About this item 
Peter Horrobin has more than twenty years of experience teaching about healing and ministering to people in need. In this 
comprehensive, practical and groundbreaking volume, he draws on this experience to set out a thorough scriptural foundation for the 
healing and deliverance ministry - an integral part of fulfilling the Great Commission and a vital key of discipleship. 
 
He lays out the biblical basis for healing through deliverance; provides safe guidelines and practical tools for building a healing and 
deliverance ministry; helps people identify possible demonic entry points and much more. This authoritative handbook provides answers 
to every question, equipping you to understand the ministry and respond to the call of God to set the captives free.  

 Det Nya Apostoliska Runda Bordet är en av dessa mindre enheter. Medlemskap, som kommer  
 genom en personlig inbjudan från Wagner, är nu stängt. Av princip så bör allmänheten känna till 
 namnen på NAR medlemmarna, vilka alla känner ansvar inför varandra. Wagner är samman- 
 kallande apostel, Chuck Pierce är profetiskt råd och medlemmar inkluderar: 
  

 På arbetsplatsen – Artiklar 
  Att Förvandla en Stad              Os Hillman • Arbetsplats, City & Nation Transformation  
 Kan en stad bli helt förvandlad för Jesus Kristus? Verkar det som ett sådant högt mål som få  
 någonsin kommer att uppnå? Nå verkligheten är att det idag finns inte mindre än 200 städer runt  
 om i världen som är i någon form av transformation, enligt Alistair Petrie, som talade på 2004  
 International Coalition of Workplace Ministries (ICWM) Workplace Transformation Summit.  
 (Internationella Koalitionen av Arbetsplats Ministry (IKAM) Arbetsplats Transformation (Förvandling) Toppmöte.) 
 Petrie citerade dessa städer av att ha en nivå av transformation (förvandling) i varje aspekt av  
 sina offentliga-, statliga- och affärsliv. 
  

https://globalawakeningstore.com/Books/
https://globalawakeningstore.com/Healing-Through-Deliverance-Revised.html
http://www.letusreason.org/latrain21.htm
http://www.intheworkplace.com/articles.asp?columnid=1935&keywords=&byline=&topicid=152
http://www.intheworkplace.com/apps/articles/default.asp?articleid=14873&columnid=1935
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_22-11-11.html
http://globalawakeningstore.com/Healing-Through-Deliverance-Revised.html
http://www.intheworkplace.com/apps/articles/default.asp?articleid=14873&columnid=1935


Peter Horrobins hemsida:  http://www.peterhorrobin.com/ -  Peter Horrobin 
Founder & International Director of Ellel Ministries 
 
 http://www.peterhorrobin.com/healing-through-deliverance/ - Healing through deliverance 
 Originally published as two separate volumes, this best selling book on the subject of deliverance 
 ministry forwarded by Derek Prince has now been combined, updated and revised. 

Som vi kan läsa nedan så avled Derek Prince 2003... TÄNK OM han inte skulle hålla med om denna nya uppdaterade och 
omgjorda version från 2008??!! Här utnyttjar man en gammal rekommendation... Tänkvärt med tanke på att Derek förr 
har ändrat sig och omvänt sig från felaktiga läror – bl.a. den s.k. ”Shepherding Movement” (Fåraherde-rörelsen) 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Shepherding_Movement                  http://sv.wikipedia.org/wiki/Derek_Prince  

  http://www.peterhorrobin.com/2011/05/derek-prince-reviews-healing-through-deliverance/ 

  Derek Prince reviews Healing Through Deliverance  May 11, 2011 by admin 
  The Body of Christ at large owes a debt of gratitude to Peter Horrobin for producing this book. It is clear, it is 
  practical, it is scriptural. It meets an urgent need in the Body of Christ worldwide. 
  - - - 
  On the basis of many years of personal experience, I have come to believe that deliverance from demons is, at this 
  time, the most urgently needed ministry in the Body of Christ. This book provides the answer. I heartily commend 
  it to you!  
  Derek Prince was an international Bible teacher whose teaching impacting many millions of people throughout the 
  world. Derek passed away on 24 September 2003 but his ministry Derek Prince Ministries continues to serve the 
  body of Christ today. Read about Derek on Wikipedia or see the website for Derek Prince Ministries 
 

 

 

 

 

 

 
 

Angående “Global Awakening” http://globalawakening.com/     

 http://globalawakening.com/home/about-global-awakening - About Global Awakening      
 Based in Mechanicsburg, PA, the Apostolic Network of Global Awakening is a teaching, healing and impartation 
 ministry with a heart for the nations. Founded in 1994 by Randy Clark after his involvement with the Toronto Airport 
 Christian Fellowship revival, the ministry exists to fulfill the biblical commissions of Jesus: 
  As you go preach, saying the Kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead,  
 cast out demons. Freely you have received, freely give (Matthew 10:7-8). 
 Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of 
 the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, 
 to the very end of the age (Matthew 28:19-20). 
  Through the formation of ANGA (the Apostolic Network of Global Awakening), IMT (International Ministry Trips), 
 the Schools of Healing and Impartation and the Global School of Supernatural Ministry, Global Awakening offers 
 training, conferences, humanitarian aid and ministry trips in an effort to raise up a company of men and women 
 who will facilitate revival among the nation’s leaders. 
 
 
 
 
 
 

 Derek Prince recenserar Helande genom Befrielse             11 maj 2011 av admin  
 Kristi kropp i stort är skyldiga en tacksamhet till Peter Horrobin för att producerat denna
 bok. Den är tydlig, den är praktisk, den är biblisk. Den uppfyller ett akut behov i Kristi 
 Kropp över hela världen.  
 ---  
 På grundval av många års personlig erfarenhet har jag kommit att tro att befrielse från  
 demoner är, vid denna tidpunkt, den mest akuta ministry/tjänsten i Kristi Kropp. Denna 
bok  ger svaret. Jag rekommenderar den varmt till dig!  
 Derek Prince var en internationell bibel lärare vars undervisning har påverkat många 
 miljoner människor över hela världen. Derek avled den 24 september 2003, men hans 
 ministry/tjänst Derek Prince Ministries fortsätter att tjäna Kristi kropp i dag.  
 Läs om Derek på Wikipedia eller se hemsidan för Derek Prince Ministries 

 

 

Om Global Awakening (Globalt Uppvaknande) 
Baserat i Mechanicsburg, PA, det Apostoliska Nätverket av Globalt Uppvaknande är en undervisning, helande och 
impartation (tilldelande) ministry/tjänst med ett hjärta för nationerna. Grundat 1994 av Randy Clark efter hans 
engagemang i Toronto Airport Christian Fellowship väckelses, ministryn finns för att uppfylla det bibliska uppdraget av 
Jesus:   
          Och där ni går fram skall ni predika och säga: Himmelriket har kommit nära. Bota sjuka, gör spetälska rena,  
          uppväck döda, driv ut onda andar. Fritt utan kostnad har ni fått, fritt utan kostnad skall ni ge. (Matt 10:7-8).  
 
  

 
  

http://www.peterhorrobin.com/
http://www.peterhorrobin.com/healing-through-deliverance/
http://en.wikipedia.org/wiki/Shepherding_Movement
http://sv.wikipedia.org/wiki/Derek_Prince
http://www.peterhorrobin.com/2011/05/derek-prince-reviews-healing-through-deliverance/
http://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Prince
http://www.derekprince.org/
http://globalawakening.com/
http://globalawakening.com/home/about-global-awakening
http://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Prince
http://www.derekprince.org/


Att vinna vishet är långt bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.   
   Ordspråksboken 16:16 (Folkbibeln) 

 
 
 
 
 
 http://globalawakening.com/network/about-network - About The Network  
 Global Awakening exists to fulfill the biblical commissions of Jesus. The forming of The Apostolic Network of Global 
 Awakening is intended to help fulfill these same commands of Jesus, and to help Randy be faithful to the call of God 
 on his life. Randy is raising up a company of men and women who will help him respond to the call coming from many 
 leaders in the nations. Some of these will help primarily by financial support, but others will help by ministering with 
 Randy in the nations. These men and women who have received a strong impartation of the Holy Spirit will now help 
 Randy reach 50 nations a year, something he could never do by himself.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Det är klart att det görs reklam för Randy Clarks bok...  
 Supernatural Missions – The Impact of the Supernatural on World Missions  
 Övernaturlig Mission – Inverkan av det Övernaturliga på Världs Mission 
  
Jag behöver väl inte nämna att Randy Clark rör sig inom Trosrörelsen och att han är en ”NAR Apostel”?! 
                   Bibelfokus >>           (kolla även vidare på Randys hemsida ”Global Awakening” – länk ovan – andra NAR Apostlars namn...) 
                       Det som framför allt är intressant för oss här, är att de andliga manifestationer som förekom i Marjoes 
 möten, är exakt lika de som förekommer i möten med många av dagens förmögna kändisförkunnare såsom 
 Benny Hinn, Rodney Howard Browne, John Arnott, Randy Clark, Bill Johnson, Todd Bentley, och många, 
 många andra. Det här sker även i församlingar i Sverige, och inte minst i de som är en del av Trosrörelsen eller 
 där man släppt in sådan förkunnelse. Dessutom överensstämmer dessa manifestationer med de s.k. 
 ”Kundalini-fenomen” (Kundalini = ormkraften) som sker inom hinduismen, buddismen, New age, Oneness-
 rörelsen, etc. Alla dessa manifestationer är helt obibliska; de är inte tecken för den Helige Andes närvaro och 
 andedopet! Läs i Bibeln så får du se. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=hSGs_y9ykzs - Peter Horrobin 2 on It's Supernatural with Sid Roth – Forgiveness 

                                                  Peter Horrobin 2 på Det är Övernaturligt med Sid Roth - Förlåtelse 

Sid Roth sysslar med ockultism i högsta grad! Att vara med här säger mycket om ”andligt omdöme”! 

http://www.cults.co.nz/w.php  

Peter Horrobin, writing in Charisma magazine, sums up quite well our need to be careful even if the manifestations are not falsified: 

 “Minor miracles” such as gold dust and gold fillings are welcomed as being evidence of a visitation of the glory of God .  

 Yet anyone who has researched even the basics about occult power knows there are many deceptive things the enemy can do — 

 even healings. 

 No wonder Jesus warned that in the end times “false christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to 

 deceive, if possible, even the elect” (Matt. 24:24). We are living in those days He described. 

 

 

 

 

Peter Horrobin skriver i Charisma Magazine och sammanfattar ganska väl vårt behov av att vara försiktiga även om 

manifestationerna inte falsifierade:  

 "Mindre mirakler" så som guldstoft och guldfyllningar (KJ = i tänderna!) välkomnas som bevis på besök av Guds  

 härlighet. Men vem som helst som har forskat även grunderna om ockult makt vet att det finns många bedrägliga 

 saker som fienden kan göra – även helanden.  

 Inte undra på att Jesus varnade för att det i den yttersta tiden kommer att framträda "falska Messias-gestalter  

 och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda."  

 (Matt 24:24).  

 Vi lever i dessa dagar som Han beskrev. 

 

          Gå därför ut och lär alla folk, och döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, och lär dem att hålla  
          allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matteus 28:19-20).   
Genom bildandet av ANGA (den Apostoliska Nätverk av Globalt Awakening/Uppvaknande), IMT (Internationella  
Rese Ministryn/Tjänsten), Helande-skolorna och Impartation (Tilldelande) och den Globala Skolan av Övernaturlig 
Ministry/Tjänst, så erbjuder Globalt Uppvaknande träning/utbildning, konferenser, humanitärt bistånd och 
ministry/tjänst resor i ett försök att resa upp en trupp av män och kvinnor som kommer att underlätta/främja 
väckelse bland nationernas ledare. 
  

 
  

Om nätverket  
Globalt Uppvaknande existerar för att uppfylla det bibliska uppdraget från Jesus. Bildandet av det Apostoliska 
Nätverket av Globalt Uppvaknande är avsett att hjälpa till att uppfylla dessa samma befallningar från Jesus, och för att 
hjälpa Randy vara trogen Guds kallelse i sitt liv. Randy reser upp en trupp av män och kvinnor som kommer att hjälpa 
honom att svara på kallelsen som kommer från många ledare i nationerna. Några av dessa kommer i första hand att 
hjälpa med ekonomiskt stöd, men andra kommer att bidra genom betjänade med Randy i nationerna. Dessa män och 
kvinnor som har fått en stark impartation (tilldelande) av den Helige Ande kommer nu att hjälpa Randy nå 50 nationer 
varje år, något han aldrig skulle kunna göra själv. 
  

 
  

HÄR OVAN BEJAKAR HAN ALLTSÅ “GULDSTOFT” OCH GULDFYLLNING (I TÄNDERNA)!! 

 

http://globalawakening.com/network/about-network
http://bibelfokus.se/marjoe
http://www.youtube.com/watch?v=hSGs_y9ykzs
http://www.cults.co.nz/w.php


Och boken sprids till olika samfund genom “kristna online bokhandlar”... tyvärr! 
http://www.christianbook.com/deliverance-revised-expanded-edition-foundation-practice/peter-horrobin/9780800794514/pd/94514  

Healing Through Deliverance, Revised and Expanded Edition: The Foundation and Practice of Deliverance  By: Peter J. Horrobin  
 
Product Description 
Peter Horrobin has assembled a comprehensive collection of point-by-point itemized articles concerning charismatic deliverance 
ministries. Popular with New Apostolic Reformation churches, Horrobin's teaching outlines many symptoms of demonic possession, 
demonic 'entry points', and discussion of demonic activity as recorded in the Bible. A chapter dealing with the spiritual cleansing of 
land, buildings and organizations is also included. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horrobins ”befrielsebok” promotas & säljs på NAR-Aposteln John Eckhardts hemsida... 
http://www.johneckhardtministries.com/store/Healing-Through-Deliverance-by-Peter-Horrobin.html 

Healing Through Deliverance by Peter Horrobin 

"Proclaim the Kingdom, heal the sick and cast out demons." These were the instructions of Jesus to his disciples.  
Peter Horrobin lays out the biblical basis for healing through deliverance and provides safe guidelines and practical  
tools for building a healing and deliverance ministry. 
 
 
 
 
 
 

Nedan länk fungerar inte längre… men de visar åter igen att Peter Horrobin rör sig bland “NAR-agenter”! 
High-priced Religious Conference examples 
"The New Apostolic Reformation is an extraordinary work of the Holy Spirit that is ... Kraft, Cindy Jacobs, Alice Smith, Selwyn Stevens, 
Peter Horrobin, and Chuck ... 
www.harvestnet.org • engelska 
 
 

 
 
 
 
 

På tal om böcker... se vilken information jag hittade när jag sökte om Horrobins böcker: 
http://www.cults.co.nz/w.php 
Peter Wagner's books are published by Youth With A Mission and sold on the YWAM web site. 
 
 
Kan väl inte bevisas mer än så... att Youth With A Mission (Ungdom Med Uppdrag) är ”NAR-nätverkare”... 
(Mer info om UMU och dess grundare Loren Cunningham i de förra nyhetsbreven om 7 Bergen/NAR!) 
 
YouTube med Peter Horrobin om ”sex och det Demoniska” som ska vara del i hans ”Befrielsetjänst”... 
http://www.youtube.com/watch?v=6E_Hhmt-vlg - Peter Horrobin - Sex & the Demonic 1 of 2 – YouTube 

1:16:   
They (the demonic) take on a characteristic of the sin the people commit, so if a person sins sexually and the spirit comes in at that moment, it can be a 
spirit of lust, so the spirit takes on the nature we give it through our own sin. 
--- 

             Peter Wagners böcker publiceras av Youth With A Mission (Ungdom Med Uppdrag) och säljs på YWAM/UMUs webbsida. 
  

 Helande genom Befrielse, Reviderad och Utvidgad Upplaga: Grunden och Praktiserandet för Befrielse        
                 Av: Peter J. Horrobin 
 Produktbeskrivning 
 Peter Horrobin has satt ihop en sammanfattande samling av punkt-för-punkt detaljerade artiklar angående  
 karismatisk befrielse ministry/tjänst. Horrobins lära, som är populär inom Nya Apostoliska Reformations Kyrkor,  
 beskriver många symptom på demonisk besatthet, demonisk ’ingångs port’, och diskussioner om demonisk  
 aktivitet som är nedskrivna i Bibeln. Ett kapitel som handlar om andlig rening av land, byggnader och  
 organisationer finns också med. 
  

 Dyrbara Religiösa Konferenser exempel  
 ”Den Nya Apostoliska Reformationen är ett extraordinärt verk av den Helige Ande som är... Kraft, Cindy Jacobs,  
 Alice Smith, Selwyn Stevens, Peter Horrobin, and Chuck ... 
 Länken går till Peter Wagners gamla hemsida som nu hänvisar vidare till Chuck Pierces hemsida… 

 "Förkunna Kungadömet, hela de sjuka och driva ut demoner." Detta var instruktionerna från Jesus till sina lärjungar.  
 Peter Horrobin lägger ut den bibliska grunden för helande genom befrielse och ger säkra riktlinjer och praktiska verktyg  
 för att bygga en helande- och befrielse ministry/tjänst. 

 

http://www.christianbook.com/deliverance-revised-expanded-edition-foundation-practice/peter-horrobin/9780800794514/pd/94514
http://www.christianbook.com/Christian/Books/search/1296507569?author=Peter%20J.%20Horrobin&detailed_search=1&action=Search
http://www.johneckhardtministries.com/store/Healing-Through-Deliverance-by-Peter-Horrobin.html
http://www.harvestnet.org/reports/conferenceexamples.htm
http://www.harvestnet.org/reports/conferenceexamples.htm
http://www.cults.co.nz/w.php
http://www.youtube.com/watch?v=6E_Hhmt-vlg


2:16 
At night, people often have visitations from spirits.  
And an incubus spirit http://en.wikipedia.org/wiki/Incubus  is one that will invade a woman sexually and have sexual relationships with her. 
She has all the sensations of having a sexual relationship and the succubus spirit is that which does the same with a man. 
Those spirits are being given a lot of rights, a lot of power, as result of very bad behavior sexual behavior down the generation lines usually. 
Usually associated with witchcraft or satanism, where sexual relationship has actually become part of a ritual. 
And those sexual relations when they become part of a ritual are empowered through the worship of satan that is involved in those rituals. 
So they are powerful, they can only exercise rights in the areas where they have rights, so it's usually down the generation lines. 
They can be dealt with; through confession and repentance of the generational things. 
It's interesting that in Nehemiah chapter 1, Nehemiah says "We confess the sins that we have committed and those of our ancestors. 
I and my ancestors; we have sinned.” 
And so people who are struggling with a succubus http://en.wikipedia.org/wiki/Succubus  or incubus spirit, I always lead them in that sort of prayer. 
Obviously, some of their own sexual sin has to be dealt with first. 
If there are things they have been involved in, that they have given power to these spirits then those have to come to the light and be dealt with. 
When we've dealt with those - we come to the place we say: 
“I and my ancestors, we have sinned. I am part of my ancestors. I confess my ancestors sin”, without actually having to know the details of it,  
we confess that our ancestors have sinned and we ask God to cleanse us from the consequences of that generational sin. 
And then I pray a breaking of that generational line. I ask God to just cut that line, so that it does no longer be any power down the generational line. 
Now usually that works. 
There may be situations where you do all that and the people are still struggling, and it may be that there are other generational powers or rituals that 
have taken place, which we haven't yet faced. But in all cases, you work through it bit by bit and all of the people that you pray in this sort of way; they 
see more light come into the light, they see more progress in every stage. They know they are actually making headway. 
But the power of succubus and incubus is ultimately simply delegated power from satan and because Jesus has authority over satan, he delegated that 
authority to believers. It can be dealt with. 
--- 

07:06 we can actually be free of that control by living a godly and clean life  AMEN! – MEN SKULLE DET BEHÖVA TA 7 MINUTER 
ATT SLUTLIGEN SÄGA “vi kan faktiskt bli fria av den kontrollen genom ett gudfruktigt och rent liv” – HELT 
OTROLIGT! DET BORDE VÄL KOMMIT FÖRST!  

Jag översätter inte ovan text, men det han undervisar går ut på att bekänna synd i generationsled för att själv 
bli befriad. 
Jag avskyr att behöva ta upp detta ovan – men om folk får lära sig att tro detta som Horrobin undervisar, så 
kommer de att betala för den ena befrielsesessionen efter den andra... Och det kommer alltid att finnas ännu 
en synd i generationsledet som behöver tas itu med... det tar aldrig slut och ingen riktig befrielse sker! 
Detta är samma undervisning som många i Trosrörelsen kör med – att skylla allt på demoner!  
Att inte behöva vara ansvarig för sina egna handlingar/lustar... 
VAR i Nya testamentet kan vi läsa att vi ska bekänna synd i våra generationsled? Jag hittar det då inte! 
 
 Jakobsbrev 5:16    (Reformationsbibeln 2003) 
 Bekänn era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir helade.  
 En rättfärdig mans bön i verksamhet förmår uträtta mycket. 
  
 1 Johannes 1:9 
 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig,  
 så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 

 
Inte en enda gång nämner Horrobin om att "Korsfästa sig själv/sitt kött och sin lusta" – "förneka sig själv"! 
 
 Galaterbrevet 5:24    (Reformationsbibeln - andra upplagan 2012) 
 Men de som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med dess lustar och begär. 
 
 Rom 6:6 
 Vi vet detta, att vår gamla människa är korsfäst med honom,  
 för att syndens kropp skall bli tillintetgjord, så att vi inte mer skall tjäna synden.    
  
 Galaterbrevet 2:20 
 Jag är korsfäst med Kristus, likväl lever jag, men inte längre jag, utan Kristus lever i mig.  
 Och det liv jag nu lever i köttet, det lever jag i Guds Sons tro, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.  
  
 Lukas 9:23 
 Och han sade till dem alla: Om någon vill följa mig, måste han förneka sig själv och ta sitt kors på sig var dag och följa mig.  
 
 Markus 8:34-35 
 Och han kallade till sig folket tillsammans med sina lärjungar och sade till dem:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Incubus
http://en.wikipedia.org/wiki/Succubus


 Den som vill bli min efterföljare, han måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. 
 Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det.  
  
 Matteus 16:24-25 
 Då sade Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.  
 Ty den som vill bevara sitt liv*, skall mista det, men den som mister sitt liv* för min skull, skall finna det.        *Alt. övers.: själ. 
 
Det finns bara ETT OFFER för alla människor i alla generationsled! 
JESUS KRISTUS ÄR DET ENDA SVARET – OM SONEN GÖR DIG FRI – ÄR DU VERKLIGEN FRI! HALLELUJA! 
 
Sen kan det naturligtvis finnas ”konsekvenser” p.g.a. vad som gjorts av andra – även i generationsled... som 
kan vara något som faktiskt berör oss idag... (bara som exempel; om någon av föräldrarna skulle vara otrogen och det 

resulterade i att ett halvsyskon föddes, så berör ju det omedelbart de andra barnen) men det är något som vi får be Herren 
hjälpa oss visa vägen igenom och ge oss vishet om hur vi ska ”ta itu med” eller ej...  
 
Sen vill jag inte heller att någon ska tro att jag ser ner på själavård... det finns absolut plats och behov för 
detta! Men jag önskar tillbaka till en Biblisk själavård, där Bibeln får största plats för att förnya sinnet och 
tillåta Kristi sinnelag råda...  
 
 Inte heller förringar jag människors lidanden – tro mig jag har lidit själv och vet hur jobbigt det kan vara! 
Jag vet att det finns behov av att behöva prata ut och få någon att lyssna! Någon som orkar... 
Men jag vet också VEM som hjälpte mig och som VAR Trofast HELA VÄGEN!  
 

På tal om ”Andlig Krigföring” och ”Andlig Själavård”... 
I början av första nyhetsbrevet om ”7 Bergen” så rekommenderade jag Stig Andreassons bok ”Maktkamp”...  
Föga anade jag vad jag skulle upptäcka några månader senare... när jag ”ramlade på” Ellel... 
Stig nämner visserligen inte några namn eller organisationer, men det tar inget geni att lista ut att Ellel är en av de 
organisationer som sysslar med just det som Stig varnar för... likaså Arken... 
 
”Maktkamp” av Stig Andreasson som kan köpas via Maranataförsamlingen 08-98 56 93 eller via formuläret längst ner 
på denna länk http://maranata.se/media/ballsta-mediacenter-bestall/  

I boken ger han bl.a. en hälsosam och Biblisk hållning till själavård... Här är ett ”smakprov” från sidan 158:  
 En del s.k. "andlig krigföring" i vår tid består faktiskt i att försöka driva ut demoner ur domäner, dit de aldrig haft tillträde. Fienden 
 har ingenting emot denna form av skenkrig. Det hela gagnar snarare hans syften. Samtidigt som det givetvis tillfredsställer den typ av 
 "själavårdare", som älskar att vara  omgivna av människor, som lever i full beroendeställning till dem och deras förmåga att befria dem 
 från allt som plågar dem. Så hamnar man i en osund "låtsas-karismatisk".  
 - - - 
 Och det är sant att en själavårdare och lärare kan göra mycken skada i själarnas värld utan att vara direkt illasinnad. Har han en 
 felaktig grundsyn i väsentliga frågor och saknar han ödmjukhetens tjänardräkt kan han skövla Guds vingård. Medan skadegörelsen 
 pågår som värst tror han sig göra en strålande insats i Guds rike. För han är givetvis blind för sin egen villfarelse... 

 
DETTA TYCKS, I ALLA FALL I MINA ÖGON, BESKRIVA ELLEL MINISTRIES SJÄLVAVÅRD! 
OCH NATURLIGTVIS MÅNGA ANDRA ”SJÄLAVÅRDSKONCEPT” I DAG... ARKEN FÖR ATT NÄMNA NÅGON... 
DET ÄR DET JAG VILL VARNA FÖR – DET FELAKTIGA SJÄLAVÅRDSKONCEPTET! 

 
Läs Stigs bok och med hjälp av Bibeln ta reda på hur det ligger till! 

 Det finns en hel del att ta del av och kanske få oss att ”tänka om” och inse att vi blivit vilseförda... 
 
Vad själavårdsundervisning går ut på kan vi också lära oss av Sven Reichman: 
http://www.elvorochjanne.se/undervisning/svenska/ljud/VIDEOS%20SR.html - Själavårdsundervisning i 31 avsnitt 
Något jag varmt rekommenderar alla att ta del av! 
Lyssna även till Sven Reichmann Serie: "Kött och Ande" – som också kommer in på själavård... finns på samma länk! 
 
  Gud välsigne Stig Andreasson och Sven Reichmann! 

 

http://maranata.se/media/ballsta-mediacenter-bestall/
http://www.elvorochjanne.se/undervisning/svenska/ljud/VIDEOS%20SR.html


 Du som kan engelska - lyssna även på  Caryl Matrisciana om Andlig Krigföring: 
  Spiritual_Warfare_300K.wmv  

http://video.google.com/videoplay?docid=-2118372259824859614# 
 
 

Spiritual Warfare: Caryl Matrisciana talks about the how the Christian faith is being attacked globally on a spiritual level. She gives examples of 
how the mystery religions of old are being taught as normal and against mainstream American thought…of old (which still lives)  
From Yoga to Harry Potter, she explains the attempts of the Elites, who have a different design for man than God, to bring about their “New 
World” and their “New Thinking” in spiritual claims. Actually, what she is exposing is “very old in design”, “very old in intent”, and “very old in 
want”, but brings this update for the 21st century. Please remember that “there is nothing new under the sun”, it’s just that most of us have been 
trained to forget. It’s a very fast video, Caryl is very charming, informed and understands very much about the things she is talking about. After 
growing up in India, ( India, which was used for an offshoot for the mystery religions), as a Christian she does a good job at making a case of why 
the Christian world should be interested in the intent and direction of the mystery religions, which includes , Masonics, New Age, Witchcraft, 
Hinduism and more…. Which also includes the intent of the UN. I’m sure you will enjoy this short presentation, which I hope will get you to ask 
questions about the claims and the intent of those in charge today. The direction of Nations and the World today are not seeking the Bible, but 
something else…something the Bible warned about long ago…which also happens to be linked to the fears of the founders of USA (See the 
Atlantis Connection http://www.robodoon.com/new_page_1.htm  ). For more info type in www.caryltv.com or www.radioliberty.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Här är en apologet som varnar för Ellel och dess ”inre helande”: 
 
http://www.deceptioninthechurch.com/orrel21.html - Ellel: Deja Vu All Over Again     Ellel: Déjà Vu Om Igen 
The Plumbline, Volume 11, No. 1, March/April 2006       by Orrel Steinkamp, 3/20/06 
 
UTDRAG:  (SKROLLA NER FÖR ÖVERSÄTTNING!) 

Ellel is another version of the inner-healing phenomena based on Freud's deep unconscious teaching and the need to regress people 
into the hidden inner regions of the so-called unconscious mind and heal current seemingly unexplainable habits and hurts. 
 
 Ruth Carter Stapleton, Ann White and Rita Bennett first publicized and made famous inner healing in Christian circles. Based on 
Freudian depth psychotherapy, Stapleton and White morphed and adapted Freudian and Jungian ideas and practiced these 
techniques in the early charismatic movement. Actually Agnes Sanford preceded these two ministries. Sanford actually can be called 
the "mother of the so-called Christian inner healing" In early charismatic days just about every charismatic bookshelf had copies of her 
books. But her inner healing was related to New Thought/New Age thinking current early in the 2O~ century.  
- - - 
Inner healing has some metaphysical roots in New Thought concepts, and it also has roots in Freudian/Jungian psychology, but it all has 
a common center from which it derives its central thesis namely that the traumas of the past, inflicted upon us in childhood and even 
within the womb become buried and repressed within the unconscious mind and cause adverse human behavior. It is affirmed that 
the mind never forgets anything but stores it in a memory bank. If an experience is particularly unpleasant it may be repressed and 
hidden to the unconscious mind. This repressed memory though hidden still intrudes itself into the present hindering ones ability to 
relate to others and to ourselves. 

Andlig krigföring: Caryl Matrisciana berättar om hur den kristna tron attackeras globalt på ett andligt plan. Hon ger exempel på 
hur de urgamla mysteriereligionerna håller på att läras ut som normalt och mot traditionella Amerikanska tanken ... från 
gammalt (som fortfarande lever)  
Från yoga till Harry Potter, förklarar hon försöken av Eliten, som har en annorlunda design för människan än Gud, för att få till 
deras "New World" (”Nya Värld”) och deras "New Thinking" (Nytt Tänkande”) i andliga anspråk. I själva verket, vad hon avslöjar 
är "mycket gammalt i design", "mycket gammalt i uppsåt" och "mycket gammalt i önskan", men kommer med denna 
uppdateringen för 2000-talet. Vänligen, kom ihåg att "det finns inget nytt under solen", det är bara det att de flesta av oss har 
blivit tränade i att glömma. Det är en mycket snabb video, Caryl är mycket charmig, informerade och förstår väldigt mycket om 
de saker hon talar om. Efter att ha vuxit upp i Indien, (Indien, som användes som en utlöpare för mysteriereligionerna), som en 
kristen gör hon ett bra jobb på att göra ett fall av varför den kristna världen borde vara intresserade av avsikten och riktningen 
av mysteriereligionerna, som inkluderar, Frimurare, New Age/Nyandlighet, Trolldom/Häxeri, Hinduism och mer .... Som också 
innehåller avsikten med FN. Jag är säker på att du kommer att uppskatta denna korta presentation, som jag hoppas kommer att 
få dig att ställa frågor om de anspråk och avsikten av de som ansvarar idag. Riktningen av Nationerna och Världen idag söker 
inte Bibeln, utan något annat ... något som Bibeln varnade om för länge sedan ... som också råkar vara kopplade till rädslan för 
USAs grundare (se Atlantis Connection http://www.robodoon.com/new_page_1.htm). För mer info skriv in www.caryltv.com  
eller www.radioliberty.com  

http://video.google.com/videoplay?docid=-2118372259824859614
http://www.robodoon.com/new_page_1.htm
http://www.caryltv.com/
http://www.radioliberty.com/
http://www.deceptioninthechurch.com/orrel21.html
http://www.robodoon.com/new_page_1.htm
http://www.caryltv.com/
http://www.radioliberty.com/


 
In  Freudian  psychoanalysis  the therapist is trained to regress people into their past and help identify the sources of trauma. Often they 
will employ hypnosis to uncover these areas. 
 
Jungian therapists employ similar methods. Jung described the inner man in more spiritual terms.  Jung himself credits a spirit guide 
named Philemon for developing his thought and procedures. In any case there is a need to travel back into the past via the 
unconscious mind and to first locate the hidden trauma of the past and then bring healing to bear. 
- - - 

Christian inner healers accepted without question the central thesis of Freud regarding the hidden traumas affecting our 
conscious life, and the need to regress, and travel back in time via the human memory and effect healing.  Rather than 
using the techniques of a clinical psychoanalyst, they chose to introduce the idea of Jesus regressing people and Jesus 
effecting the healing in the past time of the person. 
- - - 
Thus the need to empty the conscious mind by concentration on Jesus and "centering down". 
 
This is effected by guided imagery techniques in which Jesus is purported to actually travel into the past using the road of the 
memory. This supposed Jesus is usually visualized. It is at this point the New Thought ideas introduced by Agnes Sanford bring a new 
dimension of concern. This kind of visualization technique is a widespread technique in occult circles to contact the personalities of 
the spirit world. Even Jung found that this introduced him to spirit guides who gave him knowledge he didn't have before. 
 
Consequently many inner healers also become exorcists. For they appear to encounter demonic spirits in this internal travel time warp 
into the human soul. Obviously the deception of demonic spirits makes the whole industry of inner healing a very dangerous venture. 
Most often inner healing gurus re label traumas of the past are to demonic personalities. The demonic powers behind the trauma must 
be named and labeled and then commanded to leave. 
--- 
Ellel now takes it place in inner healing history, joining innumerable ministries of inner healing. Just to name a few: Francis McNutt, 
Dennis and Matthew Hinn, Betty Tapcott, Seamans and myriads of others. Most recently and still finding some acceptance is the 
ministry called "Theophostics." But they all are a predictable rehash of the central core teachings of their predecessors. Indeed they 
have their differences in approach and even terminology, but they are simply repeats of the former. 
 
Ellel is based in England. They have luxurious English manors located on expansive historical properties. They have country estates in 
the Grange, Glyndly, Pierropont, Bairmore Scotland, Gilbulla Australia, South Africa, Singapore, Norway, India and Tampa Bay in the 
USA. In every location they have historical country estate buildings, which seems to be their signature. They have developed elaborate 
programs for their ministries. They have weekends, 2-week courses, 4-week courses, and even long-term courses up to 9 months and an 
interactive course on line. They do not reveal their teaching in the articles on the net. 
 
But in the elaboration of their courses one finds all the telltale clues of their ministry. There you will find courses in "getting to the 
root of the problem." generation sins, God's healing through Drama, demonic footholds through sin. The basis of demonic intrusions: 
What is inner healing? In some of the course descriptions they make statements as "we are made up of three connecting parts which 
are body, soul and spirit... the human spirit is fragile so it can easily be damaged and defiled through occult sin. This sin arises either 
through generational iniquity or involvement in occult activities. They have courses on spiritual warfare and related topics. Although, 
it is not spelled out in great detail enough is said to know full well it is your stock in trade inner healing paradigm. They have  
endorsements from the Wagner Leadership Institute, and from the Elijah House ministry of John and Paula Sanford.   
What more does one need to know that this is as Yogi Berea said: "deja vu all over again." 
 
Inner Healing and the Bible 
Although there are valiant attempts to use biblical texts to justify the inner healing paradigm and practice, it is common sense that 
nothing even remotely like inner healing is found in scripture. Consequently passages and biblical words are cleverly redefined. Many 
inner healers take the biblical word "heart" and import into that word the whole meaning of Freud's deep unconscious. But the source of 
this is not the canonical scriptures but is clearly derived from Freud and Jung. John Sandford transparently refers to his ideas as related 
to Jungian thought. Why would we want to learn from an atheist like Freud and an Occultist like Jung? Can they just say that all truth 
is God's truth even if an Atheist and occultist discovered it? 
 
So we need to turn to the scriptures which have historically been the sole authority of faith and practice, which is included in the scrimpy 
reference of the beliefs on the Ellel website. 
 
How does God deal with our past sins? Does the Bible suggest that God must send Jesus on a metaphysical time travel journey into 
our hidden memories of the past? Isaiah 43:25 states "I am He that blots out transgressions for my own sake and I will not remember 
your sins." Now if God not only blots out our past sins and intentionally will not remember them, then doesn't it follow that we should 
forget our sins and not try to regress into the so-called unconscious to rediscover them? Thus whenever in our conscious mind our past 
rears its ugly head is not the way of victory to forget them realizing they have no existence before our holy God?  
 



Passing lip service is often given to the cross. But in all of inner healing teaching there is little or no attention given to what Jesus 
accomplished on the cross. While much is made of the unconditional love of Jesus. This love is disconnected from the atonement. The 
finished work of the cross is clearly a missing element of inner healing, teaching and practice. The absence of the atonement also 
relates to an unbiblical view of sin. Sin in inner healing is usually seen as produced by the reaction to the victimization of traumas in 
our past. The assumption is that if the trauma can be identified and removed, then healing will automatically follow. Sin is thus only 
a violation of my wholeness, and not God's law. This makes the cross work of Jesus really unnecessary. But when Jesus cried out "it is 
finished", God's law was satisfied and all our sins conscious or unconscious were not only forgiven, but put death (Col. 2:15) and were 
nailed to His cross. This being a public disclosure that when Jesus died for us our sin also died. 
- - - 
Whereas Jesus dealt with our sins once for all, inner healing is a never-ending series of psychic trips into our unknown past to deal 
with these sins and their continual effects. 
 
Inner healing is not a once for experience. How could it be, for who can know just how many different and assorted traumas lie covered 
in the unconscious? Any unpleasant thoughts or feelings could well be the tip of the ice berg which points to traumas still hidden in 
waters of the unseen unconscious. So inner healing is a life long vocation that is repeated over and over, as were the sacrifices in the 
Old Testament. But Jesus work at Calvary was a "once for all" triumph. Praise be His name. 
It was the apostle Paul who declared that: "because we have concluded this: that one has died for all, therefore all have died, and he 
died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised... Therefore, if 
anyone is in Christ he is new creation. The old has passed away; behold, the new has come." (2 Cor. 5:14-15). The Apostle Peter also has 
words that apply here: "Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable 
things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ." (1 Peter 1:18). The blood of Christ has ransomed us from the ways of 
our fathers. Tim Challies says: "When Jesus death was near, He cried out, "It is finished!" It was a cry of triumph It was a cry that pierced 
history and divided humanity. It was the greatest, purist, most meaningful utterance the world has known In His Death Christ took our 
sin upon Himself. He took Satan's accusations on our behalf. As God turned His back on Jesus, while at the same time poured His wrath 
upon Him, Jesus atoned for our sins. He entered a claim for the lives of His children. My sin became His and His righteousness became 
mine. The accuser has lost his claim. When Satan accuses me now all I have to do is believe, trust and affirm that his claim is null and 
void. My sin has been removed. My guilt has been taken away. 
 
Finally, The Apostle Paul obviously knew nothing of inner healing techniques. He was keenly aware of his historical sins so much so he 
called himself the chief of sinners. If he only had access to Freudian deep unconscious psychotherapy and the guided imagery of 
Christian inner healing practitioners, maybe he could have been healed of his traumatic scars. But, rather, we see the apostle living 
above and beyond his past. In Phil. 3:13-14 Paul sees no need deeply in his past whether us or unconscious: "But one do: forgetting 
what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ 
Jesus." 
 
 The operative words here are “forgetting" and "reaching forward."  This is intentional forgetting. Paul poises himself as a runner, 
who forgets all his past defeats and focuses thoughts on what lies before him. Paul suggests that he had no regard for his past? No, as 
we see in this passage he recalls the past to motivate himself into the future. He reminds himself that the past is behind him and in the 
example he cites, the past is worthless.  His focus is on “what lies ahead.” Why can Paul so easily forget his past? Surely it is because of 
all his sin and hurt of the past was dealt with once for all at the cross, he is a new creature in Christ.  All of this suggests that Paul 
would not have signed up for the relatively costly weekend of inner healing in the Ellel or anywhere else. 
 
Don't bother to read anything about Ellel. There is nothing new here. It's just “deja vu all over again." 

 
 
 
 
  
 

  Översättning! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ellel: Déjà vu Om igen 
Ellel är en annan version av inre helande-fenomenet som bygger på Freuds undervisning om det djupt undermedvetna 
och behovet av att regrediera (återgå) människor in i de dolda inre regionerna av det så kallade undermedvetna och 
läka nuvarande till synes oförklarliga vanor och skadar.  
 
Ruth Carter Stapleton, Ann White och Rita Bennett var de som först publicerade och som gjorde inre helande känt i 
kristna kretsar. Baserat på freudiansk djuppsykoterapi, Stapleton och White morfade (förändrade formen) och 
anpassade Freudianska och Jungianska idéer och praktiserade dessa tekniker i den tidiga karismatiska rörelsen. I själva 
verket så inleder Agnes Sanford dessa två ministerier. Sanford kan faktiskt kallas "modern till det så kallade Kristna inre 
helandet". I de tidiga karismatiska dagarna hade nästan varje karismatisk bokhylla exemplar av hennes böcker. Men 
hennes inre helande var relaterad till strömmen av New Thought (Ny Tanke)/New Age- tänkande i början av 1900-
talet. 
- - - 
Inre helande har vissa metafysiska rötter i New Thought (Ny Tanke)-begreppen, och den har också sina rötter i Freudiansk 
/Jungiansk psykologi, men de har alla ett gemensamt centrum från vilket de hämtar sin centrala tes nämligen att 
trauman i det förflutna, som vållats oss i barndomen och även inne i livmodern blir begravt och undertryckt i det 
undermedvetna och orsakar negativa mänskliga  beteenden. Det är bekräftat att sinnet aldrig glömmer något utan 
lagrar det i en minnesbank. Om en upplevelse är särskilt obehaglig så kan den undertryckas/trängas bort och gömmas i 
det undermedvetna. Detta undertryckta minne, om än dolt, tvingar/tränger sig ändå på i nuet och hindrar ens förmåga att 
relatera till andra och till oss själva.  
 
I Freudiansk psykoanalys är terapeuten utbildad för att regrediera (att få återgå) människor till deras förflutna och hjälpa 
till att identifiera källorna till trauman. Ofta använder de sig av hypnos för att avslöja dessa områden. 
 
Jungianska terapeuter använder liknande metoder. Jung beskrev den inre människan i mer andliga termer. Jung själv 
tillskriver en ande-guide vid namn Filemon för att ha utvecklat hans tänkande och procedurer. I varje fall finns det ett 
behov av att resa tillbaka till det förflutna via det undermedvetna och att först lokalisera dolda trauman i det förflutna 
och sedan komma med helande som bär. 
- - - 
Kristna inre helare accepterade utan tvekan Freuds centrala tes om de dolda trauman som påverkar vårt medvetna liv, och 
behovet av att regrediera (återgå), och att resa tillbaka i tiden via det mänskliga minnet och påverka helande. I stället för 
att använda en klinisk psykoanalytikers tekniker, valde de att införa idén om att Jesus regredierar (återgår), människor och 
att Jesus påverkar helande i personens förflutna. 
- - - 
Därmed behovet av att tömma det medvetna genom koncentration på Jesus och "centrering down" (”nedcentering”). 
 
Detta åstadkoms genom guidade bildspråkstekniker i vilka påstår att Jesus faktiskt reser in i det förflutna med hjälp av 
minnesvägen. Denne förmodade Jesus är oftast visualiserad. Det är vid denna punkt som New Thought (Ny Tanke) 
idéerna som introducerats av Agnes Sanford kommer med en ny dimension av oro. Denna typ av visualiseringsteknik är 
en utbredd teknik i ockulta kretsar för att kontakta personligheter i andevärlden. Även Jung fann att detta 
introducerade honom för andliga guider som gav honom kunskap som han inte hade tidigare. 
 
Följaktligen blir många inre helare också exorcister. För de verkar möta demoniska andar på denna förvrängda inre 
tidsresa i den mänskliga själen. Uppenbarligen gör villfarelsen av demoniska andar gör hela branschen av inre helande en 
mycket farlig risk. Oftast ger inre helande gurus trauman från den förflutna etiketten att vara demoniska personligheter. 
De demoniska krafterna bakom traumat måste namnges och märkas (etiketteras) och sedan bli beordrade att lämna. 
--- 
Ellel tar nu sin plats i inre helande historia och förenar sig med otaliga ministries/tjänster av inre helande. Bara för att 
nämna några: Francis McNutt, Dennis och Matthew Hinn, Betty Tapcott, Seamans och myriader av andra. Senast och som 
fortfarande försöker finna en del acceptans är ministryn/tjänsten som kallas "Theophostics."  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Theophostic_counseling ) Men de är alla ett förutsägbart uppkok av de centrala  
grundläggande lärorna från sina föregångare. De har verkligen sina skillnader i tillvägagångssätt och även i 
terminologi, men de är helt enkelt upprepningar av det tidigare. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Theophostic_counseling


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ellel är baserat i England. De har lyxiga engelska herrgårdar belägna på vidsträckta historiska egendomar. De har 
lantegendomar i Grange, Glyndly, Pierropont, Bairmore Skottland, Gilbulla Australien, Sydafrika, Singapore, Norge, 
Indien och Tampa Bay i USA. På varje plats har de historiska herrgårdsbyggnader, vilket verkar vara deras kännetecken. 
De har utvecklat avancerade program för sina ministries/tjänster. De har helger, 2-veckors kurser, 4-veckors kurser, och 
även långtidskurser på upp till 9 månader och en interaktiv kurs på nätet. De avslöjar inte sin undervisning i artiklarna på 
nätet. 
 
Men i utarbetandet av deras kurser finner man alla de avslöjande ledtrådarna i deras ministry/tjänst. Där hittar du 
kurser i "att komma till roten av problemet," generationssynder, Guds helande genom Drama, demoniskt fotfäste 
genom synd. Grunden för demoniska intrång: Vad är inre helande? I några av kursbeskrivningarna gör de uttalanden 
som "vi är uppbyggda av tre anslutande delar som är kropp, själ och ande ... den mänskliga anden är skör så den kan 
lätt skadas och orenas via ockult synd. Denna synd uppstår antingen genom generationssynder eller involvering i 
ockulta aktiviteter. De har kurser om andlig krigföring och relaterade ämnen. 
 
Även om det inte preciseras i stora detaljer så har tillräckligt sagts för att mycket väl veta att det är ditt varulager för inre 
helande-paradigm. De har endossments/stöd från Wagner Leadership Institute, och från John och Paula Sanfords Elijah 
House (Elia Hus) Ministry. Vad mer ska man behöva veta för att förstå det som Yogi Berea sa: "déjà vu om igen" 
 
Inre helande och Bibeln 
Även om det finns tappra försök att använda bibliska texter för att rättfärdiggöra paragdimet om det inre helandet och 
praxis/utövanden, så är det sunt förnuft att ingenting ens i närheten som liknar inre helande finns i Skriften. Följaktligen 
är Därför bibelställen och bibliska ord är skickligt omdefinierade. Många inre helare tar det bibliska ordet "hjärta" och 
importerar till det ordet hela innebörden av Freuds djupa undermedvetna. Men källan till detta är inte de kanoniska 
Skrifterna, utan härstammar klart från Freud och Jung. John Sandford refererar genomskinligt till sina idéer som 
besläktade med Jungianskt tänkande. Varför skulle vi vilja lära oss av en ateist som Freud och en ockultist som Jung? 
Kan de bara säga att all sanning är Guds sanning även om en ateist och ockultist upptäckte det? 
 
Så vi måste vända oss till Skrifterna som historiskt har varit den enda auktoriteten i tro och praxis/utövande, som ingår i 
de snåla hänvisningarna till trosuppfattningar på Ellels hemsida. 
 
Hur handlar Gud med våra tidigare synder? Föreslår Bibeln att Gud måste sända Jesus på en metafysisk tidsresa in i 
våra dolda minnen från det förflutna? Jesaja 43:25 säger "Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina 
överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg." (Folkbibeln) Om nu Gud inte bara utplånar våra tidigare synder och 
avsiktligt inte kommer ihåg dem, följer det då inte att vi bör glömma våra synder och inte försöka regrediera (återgå) till 
det så kallade undermedvetna för att återupptäcka dem? Således närhelst vårt förflutna sticker upp sitt fula huvud i vårt 
medvetna sinne, är inte sättet att segra att glömma dem genom att inse att de inte har någon existens inför vår heliga 
Gud? 
 
Läppbekännelse ges ofta till korset. Men i all undervisning av inre helande så ägnas det liten eller ingen uppmärksamhet 
åt vad Jesus åstadkommit på korset. Även om mycket görs av Jesu villkorslösa kärlek. Denna kärlek är bortkopplad från 
försoningen. Korsets fullbordade verk är helt klart en saknad del av inre helande, undervisning och praxis/utövande. 
Frånvaron av försoningen relaterar även till en obiblisk syn på synd. Synden i inre helande brukar ses som producerad 
av reaktionen på utsattheten av trauman i det förflutna. Antagandet är att om traumat kan 
identifieras och tas bort, då kommer helande automatiskt att följa. Synd är således endast en överträdelse mot min 
helhet, och inte Guds lag. Detta gör Jesu verk på korset verkligen onödigt. Men när Jesus ropade ut "det är fullbordat", 
så var Guds lag tillfredsställd och alla våra synder medvetna eller omedvetna var inte bara förlåtna, utan dödats (Kol 2:15) 
och spikats fast på Hans kors. Detta är ett offentliggörande att när Jesus dog för oss, så dog också vår synd. 
- - - 
Medan Jesus tog itu med våra synder en gång för alla, så är inre helande en oupphörlig serie psykiska resor in i  vårt 
okända förflutna för att ta itu med dessa synder och deras ständiga effekter. 
 
Inre helande är inte engångserfarenhet. Hur skulle det kunna vara det, för vem kan veta hur många olika och diverse 
trauman som ligger dolda i det omedvetna? Några obehagliga tankar eller känslor kan mycket väl vara toppen av ett 
isberg, som pekar på trauman som fortfarande är gömda i det osynliga omedvetnas vatten. Så inre helande är en livslång 
kallelse som upprepas om och om igen, liksom offren i Gamla Testamentet. Men Jesus verk på Golgata var en "en gång 
för alla" triumf. Prisat vare Hans namn. 
 
Det var aposteln Paulus som förklarade att: "eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla 
dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och  
uppstått för dem. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.  
Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se, allt har blivit nytt." (2 Kor. 5:14-15, 17). Aposteln  
Petrus har också ord som passar in här: "Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här är ytterligare en som varnar för Ellel Ministries: 
http://www.theologicalstudies.org.uk/article_ellel_review.html - Healing Through Deliverance: A Biblical Check-Up 

A Review of Peter Horrobin's Healing Through Deliverance: The Biblical Basis, 2nd edition.  
(Chichester: Sovereign World, 1991, 1994) 
There are many statements in this book with which it is difficult to find fault.  
"The Bible is the divinely inspired authority in matters of faith, doctrine and conduct and the basis for 
teaching." [12].(1)  
Deliverance from demons was an important part of the ministry of Jesus (e.g. Acts 10:38) and as his followers it 
is also part of ours. 
However, there is also much in this book that should be of great concern to Bible-believing Christians.  
Far from being a Biblical basis' Peter Horrobin's [Henceforth PH] book is really a polemic against those who 
oppose what I shall refer to as 'Ellel Grange Theology' [henceforth 'EGT']. 
- - - 

For this reason there is no need for me to attempt to refute every claim made by PH - which would 
require a volume larger than the original.  
Instead I will simply look at the 'linch-pin' scriptures on which his framework is based.  
But before I do so, I should point out some of the claims made by PH about those who do not accept 
EGT. 
 
1) Those who do not believe that Christians can be demonised (the central tenet of EGT) have never been   
     involved in a deliverance ministry [193, 224, 226]. 
2) They have a distorted and unbalanced theology [224]. 
3) They are pharisaical [229]. 
4) They are themselves demonised and led to oppose the work of Ellel Ministries by the demonic [304-305].(2) 

återlösta från ert meningslösa levnadssätt som ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod " (1 Petrus 1:18). Kristi 
blod har friköpt oss från våra fäders väg. Tim Challies säger: "När Jesus död var nära, ropade Han:" Det är fullbordat!" 
Det var ett rop av triumf.  Det var ett rop som genomborrade historien och delade mänskligheten. Det var den största, 
renaste, mest meningsfulla yttrande som världen har känt till. I Sin död tog Kristus vår synd på sig. Han tog 
Satans anklagelser för vår räkning. När Gud vände Sin rygg mot Jesus, och samtidigt hällde Sin vrede över Honom, så 
sonade Jesus våra synder. Han gjorde anspråk på Sina barns liv. Min synd blev Hans och Hans rättfärdighet blev min. 
Åklagaren har förlorat sitt anspråk. När Satan anklagar mig nu så är allt jag har att göra är att tro, lita på och bekräfta 
att Hans anspråk är ogiltigt. Min synd har tagits bort. Min skuld har tagits bort.  
 
Slutligen, Aposteln Paulus kände uppenbarligen inte till något om inre helande-tekniker. Han var mycket medveten om 
sina historiska synder, så till den grad att han kallade sig den störste av syndare. Om han bara hade haft tillgång till den 
Freudianska djupa undermedvetna psykoterapin och det guidade bildspråket av Kristna utövare av inre helande, så kanske 
han kunde ha blivit helad från sina traumatiska ärr. Utan i stället ser vi aposteln leva ovanför och bortanför sitt förflutna. 
I Filipperbrevet 3:13-14 ser Paulus  inget behov av att gå djupt in i sitt förflutna vare sig medvetet  eller undermedvetet: 
"men ett gör jag: Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot 
målet, för segerlönen där ovan, av Guds kallelse i Kristus Jesus."  
 
De väsentliga orden här är "glömma" och "sträcka sig mot det som ligger framför." Detta är att avsiktligt glömma. 
Paul håller sig själv som en löpare, som glömmer alla sina förflutna nederlag och fokuserar tankarna på det som ligger 
framför honom. Antyder Paulus att han inte hade någon respekt för sitt förflutna? Nej, som vi ser i detta Bibelställe så 
påminner han om det förflutna för att motivera sig själv in i framtiden. Han påminner sig själv om att det förflutna är 

bakom honom och i exemplet som han citerar, så är det förflutna värdelöst. Hans fokus ligger på "det som ligger 
framför”. "Varför kan Paulus så lätt glömma sitt förflutna? Säkerligen är det på grund av att all hans 
förflutna synd och lidande togs itu med en gång för alla på korset, han är en ny skapelse i Kristus. Allt detta 
tyder på att Paulus inte skulle ha anmält sig till den relativt kostsamma helgen för inre helande hos Ellel eller 
någon annanstans. 
 
Bry dig inte om att läsa något om Ellel. Det finns inget nytt här. Det är bara "deja vu om igen." 

http://www.theologicalstudies.org.uk/article_ellel_review.html
http://www.theologicalstudies.org.uk/article_ellel_review.html#1
http://www.theologicalstudies.org.uk/article_ellel_review.html#2


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Även i Sverige har Horrobins läror ifrågasatts och diskuterats... I tidningen Dagen har de haft olika artiklar om Ellel: 

En del ”försvarar” Ellel – men förre missionsföreståndaren för Ljus i Öster Wilgot Fritzon skriver mycket bra;  
”Stora frågetecken kring Horrobins lära om andar” och ”Ellels bild av demonisering måste nyanseras”!  
(gulmarkerade)  Klicka på de blå texterna för att läsa! 

2010-05-19 – Ellel skyller inte allt på demoner  
2010-05-12 – I själavård är helande ofta en tidskrävande process 
2010-04-14 – Ellels bild av demonisering måste nyanseras 
2010-04-13 – Att vara sårad är inte detsamma som att vara under inflytande av demoner    
2010-03-31 – Det finns ingen detaljerad lära om demoner i Bibeln    
2010-03-24 - Stora frågetecken kring Horrobins lära om andar    
2010-03-09 – Själavårdsutbildningen i pierrepont ska träna eleven i att höra se och göra   
2009-03-04 - ”Vi vet att vi kan lita på gud – inget kommer som en överraskning för honom”    
2009-03-04 – ”Religionen har förpassats från det offentliga rummet”    
  
                              

   Eller se bifogade bilagor # 2 - 10 ifall dessa länkar försvinner... 

 
 

http://barnabasbloggen.blogspot.com/2010/03/svar-pa-tal-om-onda-andar_25.html - Svar på tal om onda andar  
torsdagen den 25:e mars 2010    Tyvärr är de flesta länkarna i denna text på engelska... 
 

Wilgot Fritzon uppmärksammar Ellel Ministries i en debattartikel i Dagen. Han skriver:  
"Den 9 mars kunde vi i Dagen läsa om Ellel Ministries, en brittisk själavårdsrörelse, som nu accelererar satsningen på 
Sverige. Kurser har hållits på Kåfalla herrgård utanför Lindesberg sedan 2004. Flera har vittnat om befrielse. Andra har 
haft stora frågetecken. Själv upplever jag ett behov av mer själavård i våra församlingar i Sverige. Därför tog jag mig tid 
att grundligt läsa två huvudböcker av Peter Horrobin, grundaren av Ellel Ministries - 'Healing through deliverance', 
volymerna I och II tillsammans 640 sidor" 
 
Därefter sammanfattar Fritzon Horrobins undervisning om onda andar i några intressanta punkter. (Läs artikeln här) Det 
är en skrämmande läsning som väcker många frågetecken hos mig. Om detta är den undervisning om onda andar som 
presenteras i Ellel Ministries finns det stor anledning till oro och kritisk granskning. Wilgot Fritzon efterlyser ett samtal i 

Helande Genom Befrielse: En biblisk undersökning 
 En granskning av Peter Horrobin s Helande Genom Befrielse: De Bibliska Grunderna, 2: a upplagan.  
(Chichester: Sovereign World, 1991, 1994) 
 Det finns många uttalanden i denna bok med vilka det är svårt att hitta fel. 
 "Bibeln är den gudomligt inspirerade auktoriteten i frågor om tro, lära och uppförande och grunden för undervisning." 
[12]. (1) 
Befrielse från demoner var en viktig del av Jesu ministry/tjänst (t.ex. Apostlagärningarna 10:38) och som hans anhängare 
så är det också en del av vår. 
Däremot det finns också mycket i denna bok som borde vara av stor oro för bibeltrogna kristna. 
Långt ifrån att vara en Biblisk grund är "Peter Horrobins [Hädanefter PH] Bok verkligen en polemik (skriftlig meningsstrid) 
mot dem som motsätter sig vad jag ska hänvisa till som" Ellel Grange Teologi [hädanefter "EGT"]. 
 --- 
 Av denna anledning finns det ingen anledning för mig att försöka motbevisa alla påstående  av PH – vilket skulle kräva en 
större volym än originalet. 
 Istället kommer jag helt enkelt att titta på ’grundbults’ skrifterna som hans struktur är baserad på. 
 Men innan jag gör det, så borde jag peka på några av de påståenden av PH om dem som inte accepterar EGT. 
 
 1) De som inte tror att Kristna kan demoniseras (den centrala grundsatsen/teorin i EGT) har aldrig varit inblandade i en  
      befrielsetjänst/befrielseministry [193, 224, 226]. 
 2) De har en förvrängd och obalanserad teologi [224]. 
 3) De är fariseiska [229]. 
 4) De är själva demoniserade och ledda av det demoniska till att motsätta sig Ellel Ministries arbete [304-305]. (2) 
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dessa frågor. Mitt bidrag i det samtalet blir att tipsa om två intressanta artiklar.  
Många inom den karismatiska rörelsen undervisar att kristna kan vara besatta av onda andar (ha onda andar eller vara 
demoniserade som man ofta uttrycker det). Till Sverige kom den undervisningen på 70-talet framför allt genom Derek 
Prince och Don Basham. Andra har följt i deras spår. Peter Horrobin tycks vara av samma uppfattning. 
 
Den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God har mycket tydligt och på biblisk grund tagit avstånd från denna 
undervisning. Det gjordes genom ett Position Paper där samfundet förklarar och motiverar sin officella ståndpunkt. Det är 
ett mycket läsvärt och välgrundat dokument och har titeln: Can Born-Again Believers Be Demon Possesed? Jag 
rekommenderar det varmt!  
 
Den andra artikeln jag vill tipsa om är publicerad i Asian Journal of Pentecostal Studies Nr 1, 2000. Den är skriven av 
Steven S. Carter och har titeln Demon Possession and the Christian. Även den rekommenderas varmt till alla som vill 
studera dessa frågor närmare. Den går mycket grundligt igenom de båda sidornas argument utifrån de bibliska texterna. 
Det är nyttigt att läsa argument från olika sidor för att själv kunna bilda sig en uppfattning. 

 

 
Översättning av utdrag från artikel:  

http://christiandoctrine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=521:ellel-ministries-an-assessment&catid=183:heresy-and-error&Itemid=559  
Ellel Ministries - An Assessment  Ellel Ministries – En Utvärdering 

- - - 
Peter Horrobin: Grundare av Ellel 

           Ibland är det inte så lätt att bedöma ministerier till fullo, och vi måste acceptera en partiell bild/åsikt. 
 När det gäller Ellel, så är de noga med att inte avslöja för mycket om sina metoder eller innehåll i deras samtal. 
 I detta avsnitt kommer vi att se vad en granskare av Peter Horrobins bok, "Healing Through Deliverance: the Biblical Basis’ 
 (”Helande Genom Befrielse: den Bibliska Grunden" ) säger. Recensenten (granskaren) är Robert Bradshaw, och hans 
 granskning finns på theologicalstudies.org.uk   

          Även Alpha Kurserna, verkar ytligt sett vara bra material, tills du ser väldigt noga på orden och uttalanden. 
De mesta av Kursen verkar vara sund, och detta är problemet. Det är ett faktum att allvarliga fel kan finnas i ett system 
som huvudsakligen är sund! De är allvarliga eftersom felen är tillräckliga för att förstöra sann kristen tro och lära. 
Samma gäller för denna Ellel bok. Som Bradshaw säger "Det finns många uttalanden i denna bok med vilka det är svårt 
att hitta fel." Det är på grund av att, liksom trähästen i Troja, det först verkar vara en gåva, men det är snarare en dödlig 
snara. 
 
          "Det är ... mycket i denna bok som borde vara av stor oro för Bibel-troende Kristna. 
Långt ifrån att vara en "Biblisk grund" så är boken verkligen en polemik mot dem som motsätter sig vad jag ska hänvisa 
till som ’Ellel Grange Teologi’ (EGT)." (Bradshaw). 
 
"EGT har alla kännetecken på en" ram/struktur tolkning ", dvs ett system av tolkning som tar som sin grund ett urval av 
texter som verkar för att stödja författarens antaganden. Från dessa skrifter konstrueras en konceptuell ram/struktur 
genom vilken alla andra skriftställen ses." Detta är typiskt hur kulter och sekter arbete. 
 
Ett sådant tillvägagångssätt har två brister: för det första; det är obibliskt, eftersom den inte tar upp hela skriften utan 
"russinplockande" bara vad som stöder ståndpunkten. 
För det andra, sådant material är endast så starkt som de valda skrifterna. Jag har visat den här när det handlar om 
många andra sekter. Mycket ofta är även de utvalda texterna vaga eller inte ens relaterade till frågan som diskuteras! 
 
 Bradshaw belyser vissa av Horrobin trosföreställningar: 
1. Att kristna kan demoniseras. Detta är centralt för Ellel ministry. 
2. De som inte accepterar detta anklagas för att ha en "förvrängd och obalanserad teologi." 
3. De kallas "fariseiska". 
4. Om de inte accepterar det Horrobin undervisar, så säger han att de själva är demoniserade. 
 
          Kortfattade kommentarer: 
1. Kristna kan inte vara "demoniserade". Jag förmodar från detta ord att Horrobin menar besatt. 
Detta är omöjligt, för varje Kristen är bebodd av den Helige Ande, Som inte vill dela de utvalda med någon! 
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Skriften berättar också att om roten är bra, då blir grenen det också; degen som tagits från förstlingsbrödet delar samma 
helighet. 
2. På vilket sätt är det förvrängt och obalanserad att tro vad Skriften säger? 
3. Hur är det fariseiskt att kräva lydnad inte till människan, utan till Guds ord? 
4. Horrobin försöker använda ett cirkulärt argument genom att säga att kritiker själva är demoniserade! Och han märker 
inte att det han gör är demoniskt! 

 
          Horrobin lär att varje Jude är en troende, bara för att han eller hon är en Jude. Detta är också motsagt av Skriften. 
Inte alla som kallar sig "Israel" är av Israel! Endast ett fåtal, en kvarleva, kommer att vara troende, rättfärdigade inför 
Gud. Detta är vad Paulus säger i Romarbrevet. Att som Horrobin konstatera att alla judar är "Abrahams barn" i den 
meningen som troende, är en direkt lögn. 
 
          När det gäller besättelse ... en Kristen kan säkert falla under inflytande av Satan (d.v.s. demoner), men han kan 
aldrig vara besatt, eftersom han har skurits bort från den dåliga roten (Satan), och ympats in i det sanna trädet (Kristus: 
Romarbrevet 11). Men, Horrobin antar att Satan står bakom Kristna sjukdomar och lidanden, utan bevis eller befogenhet. 

 
           På grund av hans säregna och obiblisk inställning, hävdar Horrobin att alla de tillfällen då Jesus kastade ut demoner 
 gjordes det på troende! Han använder varje exempel i boken att lära ut detta, trots att det inte finns några som helst 
 bevis till det i de Bibliska texterna. 
 

           Eisegetik är handlandet att läsa in en teologi i en text, snarare än att låta texten tolka sig själv. Horrobin gör detta 
 beundransvärt! Även om han delvis säger att kristna inte kan vara besatta, så antyder hans argument det motsatta. 

 
Tyvärr, så tenderar karismatiker att se en demon under varje säng och runt varje hörn. Kanske är de där ...  

men de kan påverka någonting om inte den Kristna tillfälligt vänder ryggen åt Gud och ger efter för synd. Endast den som 
är andligt ignorant kommer att tro annorlunda, eftersom de är dåligt undervisade. 

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

 
För mig är all information ovan tillräcklig för att vilja varna för Ellel Ministries med dess ”helandeundervisning”... 
 
För mig är det också klart uppenbart att de har samarbete med, anammar och är influerade av NAR och dess 
strategier... annars skulle de aldrig använda sig av ”NARianer” att rekommendera sin Ministry på hemsidan! 
 
Om du, som läser detta, har tagit del av Ellel Ministries så uppmuntrar jag dig att gå till Gud och avsäga dig detta och 
be om rening i Lammets Blod = omvänd dig! Precis som för Livets Ord, Arken eller andra ”villo-rörelser”...villfarelser! 
Det som var bra och till hjälp – för ALLT är ju inte fel! = behåll det och tacka Gud för Hans Nåd! 
Men ta avstånd från detta från och med idag – för nu vet du bättre! – och tillåt endast Bibliska läror få påverka dig! 
 
Bli inte en ”förvirrare” som Lennart Jareteg skriver om gällande ”guilt by association” i sin artikel:  
”Vem är en villolärare?” -  http://bibelfokus.se/villolarare  HELA ARTIKELN ÄR KLART LÄSVÄRD! 

7. ”Förvirrare” 
Jag vill också definiera en variant av förkunnare som skulle kunna kallas för ”förvirrare”. Här är det inte frågan om rena villolärare. Det 
här handlar istället vanligen om ganska goda förkunnare som ovist och pga omognad, dumhet, begär eller något annat som förblindar, 
gör saker som riskerar att förvirra aningslösa troende som ser upp till sin favoritförkunnare. Det förvirrande kan handla om vilka 
personer som ”förvirraren” umgås eller samarbetar med, vilka sammanhang denne dyker upp i osv. 
I en del kristna bloggar och webbplatser diskuteras det som på engelska kallas för ”guilt by association”, vilket ungefär betyder ”skuld 
på grund av samröre”. Somliga som tar upp detta menar att man inte ALLS kan varna för någon beroende på vem de har samröre med. 
Men det är faktiskt en förhastad slutsats, som vi skall se. 
Bibeln visar tydligt att vi inte skall ha något att göra med de som har en avvikande lära än den sanna läran om evangelium och Jesus. 
Att då samarbeta med dem som har en avvikande lära anser jag ligger i strid med Bibelns vägledning och med vad som är klokt. 
 Rom 16:17: ”Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall,  
 i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.” 
 Ef 5:6-7: ”Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.  
 Ha därför ingenting med dem att göra.”  
Att förvirra de som är svaga i tron genom att ge sig själv ”för” stor frihet anser jag var nog så allvarligt, men jag vill inte ge sådana 
förkunnare stämpeln ”villolärare” eftersom de jag placerar in i denna grupp kan förkunna ett sant evangelium. Men det finns ändå en 
anledning att varna för ”förvirrarna” eftersom deras ovisa agerande kan göra de som är svaga i tron förvirrade, vilket i sin tur kan leda 

http://bibelfokus.se/villolarare


till avfall från den sanna tron. Paulus berör just detta problem när han skriver om att man skall avstå från att äta viss mat om den frihet 
jag själv vill ge mig kan få de som är svaga i tron på fall. 
 Rom 14:15, 20-21: ”Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken.  
 Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. ...  
 Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter, när hon äter.  
 Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av.” 
Alltså, om en förkunnare förstår att det riskerar att förvirra folk om man tar sig friheten att umgås med tvivelaktiga figurer, eller om 
man rör sig i tvivelaktiga sammanhang etc, då skall man avstå detta! Annars riskerar man ju att somliga kan gå förlorade! 
Här finns många exempel att ge på vad som är ytterst ovist att göra som förkunnare, men framförallt ser vi exempel på detta i den nya 
ekumenikens spår, där klassiskt evangeliska förkunnare blir kompis med pastorer och präster i t.ex. Trosrörelsen och Katolska kyrkan. 
Det skapar än mer förvirring i en redan förvirrad kristenhet, och det är därför på sin plats att varna för sådana ”lösaktiga” förkunnare. 
Det behöver inte betyda att en sådan ”förvirrare” själv förkunnar fel eller själv inte är frälst, men det betyder att en sådan person är 
beklagansvärt ovis. 

 
Många kommer kanske inte att gilla vad som har skrivits i detta nyhetsbrev...  
 Har jag därför blivit er ovän för att jag säger er sanningen?  
               Galaterbrevet 4:16  (Reformationsbibeln - 2a upplagan 2012) 
Många vill nog hålla kvar i sina ”kära föreställningar” – oavsett hur fel de än är – men jag vädjar att ni tar till er det ni 
läst och sök fakta själva – med Bibeln som rättesnöre! 
Kom ihåg;  
 It is better to be disturbed by truth, than to be deceived by falsehood 
 Det är bättre att bli besvärad/störd av sanningen, än att bli bedragen av lögn 
 
Må vi våga jämföra det vi lärt oss med VAD Bibeln verkligen lär!  
Och om det inte ”håller måttet” – må vi våga underordna oss Guds Ord och välja att tro vad som står där och våga 
rätta/ändra oss när vi inser att vi har blivit undervisade fel! Då blir vi själva helade och kan hjälpa andra ut i frihet! 
Låt oss inte fastna i nostalgi över ”vem” som lärt oss det – vår lojalitet tillhör endast Gud och Hans Ord! 
Låt oss också komma ihåg att ibland/ofta har lidandet ett syfte... 
 
 Så ödmjuka er nu under Guds mäktiga hand, för att han må upphöja er i sin tid. 
 Kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 
 Var nyktra och vaka, ty er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan uppsluka.  
 Stå emot honom, fasta i tron. Ni vet, att samma lidanden utstår era bröder här i världen.  
 Men sedan ni en kort tid har lidit, skall all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus Jesus, 
 fullkomna, stödja, styrka och stadfästa er.  
 Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen.  1 Petrus 5: 6-11 (Reformationsbibeln - 2a upplagan 2012) 

 
 De rättsinnigas väg är att fly det onda, den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Ordspråksboken 16:17 (Folkbibeln) 

 
 Så skall ni bedja Fader vår... Ske din vilja....  (Matt 6: 9-13) 
 
En sista kommentar angående själavård/befrielsetjänst; 
 Vårt yttersta mål i livet är att förhärliga Gud – inte nödvändigtvis att vara lyckliga! 
 Dock inte min vilja utan Din vilja ske! (Lukas 22:42) 
 
Låt oss ”kämpa för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga” och ej kompromissa! (Judas brev 1:3) 
 
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.  


