Vitnesbyrd fra noen av våre kurs:
➢ Fantastisk og helbredende! Relevante temaer, gleder meg til å
bruke disse ”nøklene” på meg selv og i møte med mine
medmennesker som ber om det.
➢ En helt ny måte å tenke og reagere på i ulike situasjoner. Dette
har gitt meg mer glede i livet, energi og enorm lyst til å bringe
dette ut til andre. Frimodigheten har økt noen hakk og selvbildet
har blitt styrket. Takk!
➢ Et godt sted å være. Ryddig og fredfull undervisning. Er blitt
konfrontert med områder som ikke føles behagelig akkurat, men
nødvendig. Fått forbønn og nøkler som redskap til å oppdage
løgntanker.
Ellel Ministries Norge
har sin base på Ellel Grosås Senter, Iveland kommune, ca 4,5 mil nord
for Kristiansand.
Telefon 37 96 99 00. E-post: post@ellelnorge.no
Vår økonomi er basert på kursinntekter og gaver.
Virkelig fri!
Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Joh 8,36

Rent profesjonelt har Ellels undervisning betydd svært mye, ikke bare mht
hvordan sjelelige og åndelige skader oppstår, hvor roten finnes. Men Bibelen
har en løsning, og den har Ellel gitt meg. I mange år led jeg av
posttraumatisk syndrom etter en fryktelig ulykke, det ruinerte nesten mitt liv
og jeg bare ”overlevde”. Ved mange slike tilstander er beroligende
preparater det eneste man kan tilby. Gjennom den undervisning og betjening
som jeg har fått i Ellel Ministries, er dette nå nesten helt leget.
- Henni Palmé, Sverige. Psykiater, spesialist i allmenn psykiatri.

Bibelen har gitt oss nøkler til frihet!
Hvordan står det til med Guds folk?
I våre menigheter er det mange som strever med konsekvensene av
frykt, nederlag, bekymring, stress, avvisning, følelsesmessig smerte og
vanskelige relasjoner. Fysisk sykdom, ulykker og skader hindrer
mange menneskers livsutfoldelse. Noen sliter med ettervirkninger av å
ha vært involvert i New Age og annen okkult aktivitet.
Som Guds folk ønsker vi å ta imot alt Jesus Kristus har å gi, og være
til hjelp for hverandre. Da trengs det at lekfolket utrustes til å bli Jesu
etterfølgere og slik formidle Guds rike iblant oss – til frihet og
legedom.
Bibelen forteller oss:
Luk 9,11: "Jesus tok vel imot dem og talte til dem om Guds rike,
og han helbredet alle som trengte legedom."

Hva er Ellel Ministries?
Ellel Ministries International er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon med
en visjon om å utruste Guds menighet etter mønster av Luk 9:11: "Jesus
tok vel imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet alle
som trengte legedom." Kallet er å virkeliggjøre denne visjonen ved å
undervise Guds Ords sannhet, be for dem som har et knust hjerte og sette
de undertrykte fri.
Ellel Ministries ble grunnlagt i 1986 av Peter Horrobin, nå internasjonal
leder for Ellel Ministries International. Hovedkvarteret Ellel Grange
ligger i Ellel County, Lancashire i England, derav navnet ”Ellel” som på
hebraisk kan tolkes som ”Herrenes Herre.”
Vi tror at
Bibelen er den guddommelig inspirerte autoritet i spørsmål om tro, lære
og praksis. Dette er fundamentet for vår undervisning.
Ellel – en ressurs for menighetene
Det er en viktig del av Ellels visjon å være en ressurs for
lokalmenigheter. Vi ønsker å kunne videreformidle de ”Gudsrikesannhetene” vi har fått se i vår tjeneste gjennom bibel- og erfaringsbasert
undervisning og forbønn for mennesker. I dette har vi erfart at det er håp
for den som strever og har tungt å bære.
Vi kan tilby
Dersom en menighet ønsker besøk, ønsker vi på forhånd å møte pastor og
menighetsledelse for gjensidig utveksling av tanker og ideer slik at vårt
besøk kan passe inn i menighetens visjon og planer.

Møtet med Ellel har gitt meg større innsikt i eget liv og i å betjene andre med
det Gud har for oss. Betoningen av tilgivelsens tredimensjonale frigjørende
kraft, oppad, utad og innad, har jeg opplevd som særlig viktig for eget og
andres liv.
- Erik Fritzsønn. Sjelesørger og psykoterapeut. Oslo.

Ellels undervisning – utgangspunkt i Bibelens nøkler til frihet
Ved menighetsbesøk kan vi for eksempel undervise om noe av dette:
• det bibelske fundamentet for legedom
• mennesket som en helhet av ånd, sjel og kropp
• tilgivelse – inngangsport til helbredelse
• sjelelige bånd og bindinger
• generasjons-påvirkning/-arv
• tros-systemer
• helbredelse for menneskets ånd
• utfrielse
• Guds Farshjerte

Stiftelsen Ellel Ministries Norge
Mange nordmenn har de senere årene reist over til England til Ellel
Ministries for kortere og lengre kurs, Healing Retreater og fått
personlig forbønn og hjelp. Ellel Ministries ble etablert i Norge som
egen stiftelse høsten 2005. Vårt ønske med virksomheten er at
enkeltpersoner og menigheter kan bli velsignet i møte med den
undervisning og erfaring Ellel står for.
Det har vært en glede å oppdage at det er mulig å kombinere rolig og
tillitvekkende fremferd med frimodig og kraftig bruk av nådegaver.
Gjennom Ellel sitt arbeid, har jeg opplevd gjennomgripende helbredelser i
mitt eget liv. Jeg ønsker at flere av våre menigheter skal få del i Ellel sine
erfaringer med undervisning og praksis i sjelesorg, forbønn og veiledning.
- Odd Arvid Stykket. Pinsekirken Tabernaklet Skien

