
 

 

Radio Crux och ”Chuck Colson – bejakar Ekumeniken” 
 
http://radiocrux.org/index.php?fontstyle=f-default - Radio Crux 

Min SvEngelska översättning: 
Radio på Internet fortsätter att expandera i Sverige.  Med Crux projektet under ledning av Roger Arnfjell, 
avser Radio Crux att få internetradio till sin fulla potential. Roger är en skicklig webbmaster och IT-konsult och 
har drivit på hårt för utvecklingen på detta område. 
 
Högt på höger sida har Radio Crux reklam banderoll för Jesusmanifestationen 2009!  
Visserligen över ett år gammal, svårt att hålla så här många webbsidor ”up-to-date”, men likväl ett stöd för 
Ekumeniken! 
 
På Radio Crux kan man bl.a. läsa http://radiocrux.org/format.html  -  Stödföreningen KRIS, grundad och 
administreras av Dr John Breneman, passar perfekt för att producera program som talar till behoven hos det 
svenska folket. På detta sätt, tänker Radio Crux att tillgodose ett behov som svenska folket också identifierar 
som ett behov. Ytterligare en fördel av detta kommer troligen bli att Radio Crux kommer att anses som en 
källa för sanning och helande. Detta i sin tur borde bereda vägen för ingripande av den store läkaren - Jesus 
Kristus. Det kommer att finnas stora ansträngningar för att säkerställa att KRIS fångar visionen och kan 
samla in pengar för programmering. 
 
Så jag ”Googlade” KRIS Dr John Breneman:  http://www.kris.se/ - KRIS 
 
På KRIS finns länkar nere till höger – där hittar man bl.a. länk till http://www.ohrn.info/smasteg/ - SMÅ STEG 
http://www.ohrn.info/smasteg/frame.htm -  
Utbildad i: Psykologi, Kognitiv Terapi steg 1, Kristen Själavård, Psykosocialt arbetssätt, Mångårig erfarenhet 
av arbete med människor i kris från bland annat Sjukhuskyrkan och Migrationsverket, Medlem i Svenska 
Föreningen för Kognitiv Terapi, Egen handledning i kognitiv terapi. 
Jag är samtalsterapeut och arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt.  Det vill jag också skall framgå.  
Därför finns Samtal på Kognitiv Grund med. 
 
Vill endast framhålla att här finns också ”synkronisering” av olika behandlingsätt där även Kristen 
Själavård finns med! 
 
På KRIS kan man även hitta länk till: http://www.levasamman.se/index.html  -  levasamman.se 
 
Levasamman har i sin tur högst upp länkat till bl.a.:  
http://www.bibelskolan.com/cms/index.php - Stiftelsen   -  bibelskolan.com 
DETTA ÄR SAMMA LÄNK SOM JAG SKRIVER OM I PDF-FILEN ”SISTERS & JUNIA” – EN LÄNK SOM MAN KAN 
KOMMA ÄNDA TILL VATIKANEN!!!   
 
Allra högst upp på Radio Crux i det röda fältet finns ”Newsflash” = Extranyhet  -  där kan man bl.a. läsa: 
http://radiocrux.org/executive-summary/4-chuck-colson-sees-qa-hope-filled-trendq-in-europe-.html  -   
 
Chuck Colson sees "A Hope Filled Trend" in Europe         
Chuck Colson ser "En Hopp Full Trend" i Europa 
Chuck Colson hävdar i sitt bidrag till The Christian Post att det finns en "Hoppfull trend" som äger rum i 
Europa. Vi instämmer bestämt och kan bekräfta att många omvändelser äger rum i Sverige. Vi kan nämna 
som ett exempel på hur Herren har välsignat ansträngningar gjorda av Kanal 10, där det har funnits ett antal 
rapporterade omvändelser. Juniamission grundare Roger och Marie Arnfjell har också bevittnat flera 
omvändelser på kvinnokonferenserna som de har arrangerat. Det är helt enkelt en myt att Europa inte kan 
nås med Evangeliet! Hur tragiskt det är att ett väl organiserat försök att genomföra Det Stora Uppdraget inte 
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har påbörjats i Sverige. Är det inte dags för detta att ändras? 
 
Chuck Colson har tyvärr helt gått in på linjen att samarbeta med ROM... 
Tyvärr är länkarna här nedan endast på engelska! 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Colson - Charles ”Chuck” Colson 
 
http://www.bereanpublishers.com/PDF_Files/Letter%20to%20Colson%20re%20Catholic%20--%20A4.PDF 
 Här ett litet utdrag med min SvEngelska översättning: 
Detta är ett brev till Chuck Colson, en av författarna till "Evangelicals & Catholics Together:  The Christian 
Mission in the Third Millennium" ("Evangelikaler & Katoliker Tillsammans: den Kristna Missionen i det Tredje 
Årtusendet"), ett avtal som utarbetats av Chuck Colson och andra och senare undertecknades av vissa 
protestantiska och katolska ledare. Avtalet avser att upprätta enhet mellan protestanter och katoliker 
med den överenskommelsen om att de inte kommer att försöka missionera medlemmar i andra gruppen.  
.... 
Bernie Koerselmans brev fastställer utifrån Skriften och historien att den romersk-katolska kyrkan – 
institutionen - är ond och demonisk, den största kulten av vår tid. Han avslöjar dess början då den 
Babyloniska sekten blev en del av den tidiga kyrkan i Rom som förvandlade den till sin nuvarande obibliska 
form. Doktrinerna/Lärorna om Mariologi, Skärselden, och Mässan visar sig vara både utombibliska och i strid 
med Skriften. 
 
Boken: http://www.amazon.com/Evangelicals-Catholics-Together-Toward-Mission/dp/0849938600  
 
http://www.thebereancall.org/node/5204 - The Berean Call - Evangelicals & Catholics: The Next Generation? 
 
http://www.ianpaisley.org/article.asp?ect_history.htm -   
History of the ECT - Evangelicals and Catholics Together, Dr. Brian Green 
 
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/colson/general.htm   -  Chuck Colson 
General Teachings/Activities  (Allmän Undervisning/Aktiviteter) 
 

Det låter som om Chuck Colson varit med och bidragit till att Charta Ecumenica 
uppkommit och skrivits på av de flesta stora samfund i Sverige...och andra länder... 
 
Och denna ”hoppfulla trend”, som Chuck Colson nämner om enligt Radio Crux, 
skulle säkert kunna vara den Ekumenik som vi ser växer fram...i Sverige & Europa... 
 
Jag skulle vilja påstå att detta är ytterligare bevis på att Marie & Roger Arnfjell 
bejakar Ekumeniken...Tyvärr! 
 
 

Då mycket information på internet kan ändras snabbt,  
vill jag bara nämna att länkarna i detta e-mail fungerade då detta skrevs. 

 Oktober 2010 / KJ 
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