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Koncernens tv-kanaler har ”När 
innehållet avgör ” som slogan.

– När det är Jesus Kristus som är 
Herre och i centrum, så byggs allt 
innehåll upp kring detta, såsom 
vikten av frälsning och så vidare. 

Ju närmare centrum, desto bättre: 
det är viktigt att vi inte går ut i pe-
riferin, fortsätter han.

Martti Ojares pekar på den 
personliga relationen till Gud som 
avgörande. Eftersom han själv är 
morgonpigg och ofta vaknar före 
fem, är han ofta inför Gud en tim-
me i sängen. 

Därefter gör han sina bankären-
den och när han sedan rakar sig 
eller är i duschen.

– Där har jag fått de flesta till-
talen. Herren kan ju tala när som 
helst men mest där jag är ensam. 
När Gud talar ger det en klar bild 
i tanken och frid och glädje vårt 
inre.

– Liknande var det när Himlen 
TV7 startade. Mirja och jag ha-
de fått svar tidigare men jag hade 
bromsat. Det gick några år tills jag 
i bastun fick höra: ”Börja i Sveri-
ge och börja på webben”. Efteråt är 
det lugn och en klar förståelse. Or-
den kommer så starkt.

För en tid sedan hade han en 
personlig Gudsupplevelse, han 
beskriver det som att  han med 
varje cell förstod vad Guds kärlek 
innebär och hur den reflekteras i 

det dubbla kärleksbudet.
– Jag såg hur jag kan älska Gud 

när Han först har älskat mig. Med 
den kärleken kan jag sedan älska 
min nästa. Många gånger läser vi 
bara om Guds kärlek. Det kan bli 
huvudkunskap. 

– När man i varje cell lever den 
kärleken då vet man vad det gäl-
ler. Det är som ljus och härlighet 
som kommer istället för mör-
ker, förklarar Martti Ojares och 
betonar vikten av att förstå mer 
och mer av verket på Golgata och 
Kristi seger.

– Det är den viktigaste förståel-
sen jag fick.

Han tror att väckelse väntar i 
Finland och i de nordiska länder-
na.

– Kanske kommer den genom 
smärta, men den kommer och den 
är stark. Jag tror att våra tv-kanaler 
ska ha en betydande roll i den 
väckelsen. Gud har allt i sin hand. 
Jag tror att Han inte kan berätta på 
förhand, för det är inte meningen. 
Vi ska följa Honom och vandra i 
Hans vilja.

Israel-engagemanget har sedan 
november 2007 varit centralt för 

koncernen, med egen studio i Je-
rusalem och regelbundna Israel-
program.

– När Gud öppnade denna möj-
lighet för kärleken till Israel och 
studiomöjligheten i Jerusalem har 
jag sett hur välsignandet av Israel 
har varit en oerhört viktig välsig-
nelse för hela Heaven TV7 Media, 
förklarar Martti Ojares.

– Jag ser hur kampen om Tem-

pelberget i Jerusalem kommer att 
fortgå under hela sluttiden. Israel 
är Guds utvalda folk. Enligt Bibeln 
blir de som välsignar Israel välsig-
nade. 

– Jag ser hur Finland, där det 
finns många som älskar Israel, 
kanske är orsaken till att väckelsen 
börjar här.

– Där hör Israel och våra nordis-
ka länder i hop.             q

Martti föddes som bondson i södra 
Österbotten under fortsättnings-
kriget mellan Finland och Sovjetu-
nionen under andra världskriget.

När han var liten hände något 
som han minns tydligt sedan dess. 
Hans föräldrar lade honom att so-
va på eftermiddagen, eftersom fa-
miljen skulle på besök och Martti 
brukade somna för tidigt.

– Jag somnade djupt, men blev 
väckt mitt i en drömsyn där jag 
följde efter mina farföräldrar som 
hade dött fyra år innan jag föddes. 
De gick på en spiraltrappa som 
gick upp mot himlen och jag gick 
efter dem.

– När man väckte mig blev jag 
arg, jag ville till himlen med dem. 
Det är något jag har kommit ihåg 
sedan dess, berättar Martti Ojares.

Efter grundskola och gymna-
sium läste han på handelshögsko-
lan i Helsingfors och hamnade se-
dan på Finansdepartementet och 
så småningom på Finlands största 
mediehus Sanoma, där han var vi-
ce vd och ekonomidirektör.

– Jag ser det så att Guds välsig-
nelse följde mig på Sanoma. Jag 
fick lära mig mediebranschen i 
Finland – och människorna som 
påverkade den – rätt ingående.

Det var kontakter som han 
skulle ha nytta av även efter pen-
sioneringen. Det var en före detta 
underordnad som blev vd för Hel-
singfors TV och så öppnades ka-
bel-tv nätverken i huvudstaden.

På Sanoma fick Martti Ojares 
hederstiteln kommunikationsråd 
av Finlands president. I juli 1991 
återfann han sin barnatro och  mö-
tet med Jesus förändrade värderin-
garna och livsinnehållet på mån-
ga vis.

– Gud gav en otrolig kärlek i 
hjärtat. Vid den tiden sade jag ef-
teråt: Om jag behövde lämna bort 
vice vd-skapet och bara vara tro-
ende, skulle jag göra det för det var 
viktigare än min karriär, berättar 
Martti Ojares.

Den 15 december 2003 klockan 
19 på kvällen sändes det förs-
ta programmet på moderkanalen 
Taivas TV7. Kanalen sändes inled-

ningsvis på kabelnätet i Helsing-
fors och sedan som betalkanal i 
andra kabelnät.

Omkring tre år senare ringde en 
tv-operatör och berättade att ope-
ratörerna för kabel-tv i Finland ha-
de hållit ett strategimöte och sett 
över baskanalerna. De hade be-
stämt att finska Taivas TV7 skulle 
bli baskanal i kabelnätet. Omkring 
60 procent av hushållen i Finland 
tillhör kabelnätet.

– Då öppnades en motorväg in 
i finska hem, konstaterar Mart-
ti Ojares.

Heaven TV7 Media har under 
åren utvidgat sitt arbete utanför 
Finland till att omfatta Israel, Est-
land, Sverige och Ukraina. Estland 
fick sin egen kanal 2009 och våren 
2012 lanserades den finska ung-
domskanalen TV7 Plus.

Martti och hans hustru Mirja le-
der tv-arbetet tillsammans.

– När man jobbar i tro kommer 
man alltid till en plats där den eg-
na tron kommer till en gräns. Då 
har Mirja kunnat börja be, ropa till 
Herren, sjunga en lovsång, så att 
vi tillsammans har kunnat få tag 
på trosgrunden igen. Det har varit 

viktigt, förklarar Martti Ojares.
– Jag vill generalisera och sä-

ga att ingen kan göra detta ensam. 
Den tretvinnade tråden är stark: 
ett äkta par med Gud som tredje 
tråd, det håller!

Varje morgon när han vaknar 
och ser över läget välsignar han ka-
nalens givare. 

– Jag känner många namn fast 
jag inte träffat dem. När någon ger 
en liten summa sker det som sked-
de i Bibeln med änkans skärv. Det 
har getts i bön och av hjärtat och 
betyder mycket. Jag tror att de 
också är våra förebedjare. Kanalen 

har tiotusentals förebedjare. Det är 
vår ryggrad.

Martti Ojares beskriver hur  
det är att gå i tro som företagsle-
dare, att se logistiken och det som 
hör till, samtidigt som kanalen i 
sista hand lever av gåvor.

– Att kombinera dessa saker är 
en utmaning för alla. I den förs-
ta profetian som bekräftade min 
vision bad Gud mig fråga honom 

om allt, inte människor. Det var 
ett viktigt råd. Visionen finns först. 
Företagsledningen är sedan red-
skapet att föra saker vidare, beto-
nar han.

– Det är oerhört viktigt att som 
Kaleb tro att Herren står med oss. 
Jag gör inte detta av mig själv eller 
i egen kraft. All ära hör till honom. 
Han öppnar, utrustar, för vidare. 
Min uppgift är att lyssna och förstå 
Guds vilja.

Heaven TV7:s Martti Ojares: ”Väcke lsen kommer och den är stark ”
I december 2003 sändes det första programmet på den finska moderkanalen Taivas TV7. I dag har koncernen egen programproduktion i 
Finland, Estland, Ukraina och Israel. Martti och Mirja Ojares leder det internationella mediahuset som nu etablerar sig i Sverige. 

Martti och Mirja Ojares.

Entrén till Himlen TV7:s nya lokaler på Lastbilsgatan 9 i Uppsala.

Bild från Himlen TV7:s femårsfirande i Helsingfors.

” Kanske kom-
mer den gen-
om smärta, 

men väckelsen kom-
mer och den är stark.  
Jag tror att våra tv-
kanaler ska ha en be-
tydande roll i den 
väckelsen. 

Under hösten har Himlen TV7:s studio i Uppsala färdigställts. Antalet egen-
producerade tv-program kommer nu att öka betydligt.
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Heaven TV7 Media sänder redan i många länder. 
Himlen TV7 är en allkristen tv-kanal. Kanalen sänder mångsidiga program för hela familjen.

Läs med om kanalfamiljen på himlentv7.se

1. Gå ut på din appbutik
2. Hämta appen ”Himlen 
TV7” (gratis)
3. Starta appen, börja 
titta!

1. Surfa in på:  
www.himlentv7.se
2. Klicka på: ”TV-kanalen”
3. Eller välj bland tusentals 
program i ”Play-arkivet”

Se i tv-rutan via:
1. Chromecast. Via webb-
läsaren Chrome i Android-
mobil eller dator.
2. Nya Apple TV. Genom vår 
app i Apple TV App Store.
3. AirPlay i gamla Apple TV.
4. HDMI-kabel mellan dator 
och tv.

Fråga efter kanalen hos 
din operatör!

Så får du in Himlen TV7:
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Alla bär vi ett evighetsbarn i vår själ. Något som söker sitt hem, 
sin far. Eftersom vi utgått ur Guds kärleksfulla skaparhand, 
ämnats för ett liv i Hans gemenskap, finns en törst och läng-

tan i hjärtats djup som materiella ting inte kan stilla. I flera årtionden 
har denna verklighet förnekats av allt för många. Livets mål och me-
ning har varit status, karriär och pengar. Kampen har handlat om nå-
gra procent mera i lönekuvertet. Materialismen och egoismen har lu-
rat in mänskligheten i en återvändsgränd. Ett själlöst, ytligt livsmöns-
ter som bara föder tomhet.

Det är omöjligt att förkväva och tysta hjärtats rop! Då vi försöker 
göra det skapar det ångest och livsleda. Jag tycker att vi ser ganska 
mycket av detta i välfärdslandet Sverige. Vår samtid längtar efter hopp 
och tro. Något att leva för. Att förankra sitt liv i. Det finns ett vakuum 
i folksjälen. Det är bara Gud som kan fylla den tomheten och ge frid-
lösa hjärtan vila och ro. Här har den kristna församlingen sin stora ut-
maning nu!

Det är tid för kristenheten att kliva fram och tydligt visa på vägen 
som leder till frälsning och hopp inför evigheten! Nu behövs initia-
tivkraft, ett kraftfullt kristet allemanstag! Bibelns budskap är brän-
nande aktuellt, och dess budskap behöver predikas med övertygel-
se och kärlek. Vi kan inte längre gömma oss i inåtvända gudstjäns-
ter som bara syftar till egen uppbygglse. Vi får inte fortsätta att vara så 
anonyma och tysta. Vilsna sökare i en modern tid måste få chansen 
att få tag i Jesus!

Längtan efter 
hopp och tro

” Vi put-
Jag tror att många män-
niskor förvånas över att kyr-
kan är så tyst och nedtonad. 
Man rent utav skräms av 
ljumheten, bristen på passion 
och helig lidelse. Vi putsar på 
våra vackra fasader men ver-
kar inte bry oss så mycket om 
alla dem som saknar hopp 
och tro. Detta har lämnat fäl-
tet öppet för alla möjliga ny-
andliga strömningar. Healers 
och häxor inbjuder till sean-
ser, ockulta mässor drar till 
sig massor av ärliga sökare. 
Utbudet är stort då det gäller 
new ages blandade smörgås-
bord. Därför går många vilse. 
Man söker frihet men snärjs 
av mörkrets krafter. Förstår vi 
som kristna vilket ansvar vi har för att leda vår tids sökande mot Jesus?

Vi ska inte agera som påträngande försäljare, och försöka pracka 
vår tro på andra människor. Inte alls. Men jag tänker på vad en nykris-
ten flicka sa till sina gamla skolkompisar. Hon hade nämligen fått ve-
ta att flera av dem varit kristna i många år utan att berätta det för hen-
ne. Då hon under tonårstiden kämpat med ångest, mått så dåligt att 
hon försökt ta sitt liv, känt sig totalt ensam och utlämnad, hade ingen 
av dem berättat för henne om vägen till Gud. I en stor ungdomssam-
ling i kyrkan där hon nu kommit till tro kunde hon inte vara tyst läng-
re. Gråtande frågade hon: ”Varför sa ni inget till mig? Då hade jag ju 
kunnat vara frälst för länge sedan...”

Församlingens livsnerv är utan tvekan engagemanget för andra 
människors räddning. Ibland får jag en känsla av att Sverige väntar 
på att den kristna församlingen ska komma loss. Att den, än en gång i 
historien, ska formas till en kanal för livets ström. Allt för många går 
nämligen omkring med en oförlöst gudslängtan därför att försam-
lingen saknar den förlösande kraften. Den brinnande ivern. Den he-
ta passionen.  

Kristen tv är ett oerhört viktigt redskap i vår tid. Låt oss omsluta 
allt sådant arbete med kärlek och förbön! Jag är glad över att få sam-
verka med tv-kanalen Himlen TV7, och vill uppmuntra alla jag träf-
far på att själva se, och berätta för andra, om det intressanta program-
utbudet. Jag önskar Himlen TV7 välsignelse och 
framgång!

 
Ingemar Helmner
Evangelist och sångare

sar på våra 
vackra fasa-
der men ver-
kar inte bry 
oss så mycket 
om alla dem 
som saknar 
hopp och tro.

I ett antal sång- och samtalsprogram 
på Himlen TV7 kommer evange-
listen Ingemar Helmner att berätta 
om vad som ligger honom varmast 
om hjärtat: att förmedla den värme, 
trygghet och gemenskap som finns 
tillgänglig för var och en som blir ett 
Guds barn.

Han vill också via programmen 
inspirera tittarna till att börja dela 
med sig av sin tro på Jesus.

– Jag berättar gärna lite personligt 
ur mitt liv. Kallelsens väg, längtan 
jag bär att få förmedla evangeliet. 
Och den stora utmaningen: att i en 
tid som denna tydligare än någon-
sin lyfta upp Jesu namn! säger han.

Han kommer även att berätta om 
insikter från ett år präglat av sjuk-
dom:

– Trons innersta väsen är vila och 

förtröstan! Gud bär mig - inte tvär-
tom! Jag önskar ha en ton i min 
sång och i min predikan som gör att 
mina lyssnare känner en varm fa-
dersfamn som omsluter dem! 

– Vår tids sökande behöver mö-
tas med kärlek och ödmjukhet, men 
också med kraft och tydlighet. Jag 
vill predika så att en tioåring förstår 
vad jag säger. Enkelt men inte ytligt.

Ingemar Helmner har varit rik-
sevangelist inom Svenska Allians-
missionen, men också pastor i City-
kyrkan och Filadelfia i Stockholm, 
samt i pingstkyrkan i Skellefteå.

Han har använt sin musikaliska 
begåvning i evangelisationsarbetet 
och är lika bekväm bakom predik-
stolen som vid pianot. Han ser helt 
enkelt sången och musiken som en 

del av förkunnelsen, när han som 
evangelist ska föra ut budskapet om 
frälsning och upprättelse ge-nom Je-
sus Kristus.

I februari förra året fick Ingemar 
Helmner blodförgiftning, de inre 
organen i kroppen slogs ut och In-
gemar fick ligga i respirator i flera 
dagar. Efter förbön vände förloppet 
och läkaren sade till honom:

”Det finns någon däruppe som 
vill att du ska leva”.

Ingemar är övertygad om att Sve-
rige står inför en besökelsetid. Han 
vill nu använda all sin vakna tid till 
att förkunna evangeliet.           q

”Personligt med Ingemar 
Helmner” ons kl. 19.45, sön kl. 
21.00. Premiär 30 jan.
Finns även i Play-arkivet.

Ny serie: Personligt med 
Ingemar Helmner
Vår tids sökande behöver mötas med kärlek och ödmjukhet, men också med kraft 
och tydlighet, menar Ingemar Helmner.

– Jag berättar gärna lite personligt ur mitt liv. Kallelsens väg, längtan jag bär att få förmedla evangeliet, säger Inge-
mar Helmner om sin nya programserie på Himlen TV7.

Den andliga verkligheten
Tre program om Namnet över alla andra namn
I en serie på tre program 
på Himlen TV7 kommer 
sångaren och evange-
listen Sebastian Stak-
set och hans pastor Her-
nand Clavijo beskriva 
den andliga verklighe-
ten utifrån deras egen 
resa på vägen mot Se-
bastians totala befrielse.

Den frihet från mörker och 
destruktivitet som artisten 
Sebastian Stakset fått upp-
leva har gett eko i hela Sve-
rige. 

Hans omvändelse och 
hans förlåt har genom svens-
ka riksmedier – och via mil-
jontals lyssningar på hans 
Spotify-låt med samma 
namn – nått stora delar av 
det svenska folket.

I en programserie i tre de-
lar på Himlen TV7 berät-
tar Sebastian och Hernand 
på ett öppenhjärtigt sätt om 
de fem dramatiska åren som 
gått sedan de första gången 
träffades i kyrkan på Olof 
Palmes gata i centrala Stock-
holm.

De ger praktiska exempel 

från deras gemensamma re-
sa, men bjuder även in gäster 
som vittnar om sin be-frielse 
som de upplevt via Sebastian 
Staksets och Hernand Clavi-
jos tjänst för Herren.

Programmen kommer des-
sutom att innehålla undervis-
ning och bibelreferenser för 
att ge förankring i Skriften.

Praktiska tips och råd om 
hur man undviker att ge 
mörkret fotfäste – via exem-
pelvis oförlåtelse och bitter-
het – blir en del av innehål-
let.

– Det finns saker som vi 
inte förstår men som ändå 
påverkar våra liv, säger Her-
nand Clavijo och citerar Jesu 
egna ord i Lukas 10:19:

”Se, jag har gett er makt att 
trampa på ormar och skorpio-
ner och att stå emot fiendens 
hela välde. Ingenting skall nå-
gonsin skada er.”                   q

”Den andliga verklig-
heten”: fre 19.30 och 
mån 21.00. Premiär 11 
jan, därefter även i Play-
arkivet.

Den frihet från mörker och destruktivitet som artisten Sebastian Stakset fått uppleva har gett eko i hela Sverige. I en programserie i 
tre delar på Himlen TV7 berättar Sebastian och Hernand Clavijo om vägen ut i frihet.

Besök vår webbshop!
Undervisningen med Derek Prince är några av de tv-program på Himlen TV7 som 
uppskattas allra mest. Köp hans böcker på www.himlentv7.se/shop.

De ska driva ut onda andar
Det du behöver veta om onda andar 
– dina osynliga fiender.

 Vad är onda andar?  Hur skaffar 
de sig ingång i människors liv? Be-
höver kristna också befrielse från on-
da andar?

I denna praktiska handbok, base-
rad på Bibeln, besvarar Derek Prin-
ce dessa och många andra livsviktiga 
frågor. 287 sidor.

De ska driva ut onda andar
Upplever du eller din familj åter-
kommande sjukdomar eller olyckor? 
Befinner du dig ofta under men-
talt, emotionellt eller ekonomiskt 
tryck? Är dina nära relationer kaotis-
ka? Undrar du varför andra upple-
ver framgång, men den verkar gäcka 
dig? Derek Prince visar på krafterna 
bakom välsignelse och förbannelse.
320 sidor.

Uppdrag i Jerusalem
En sann berättelse om Derek och Ly-
dia Prince, om tro, kärlek och kraft 
genom bön.

“Den väg som förde denna agnos-
tiker fram till upptäckten av Guds 
verklighet är full av vägledning för 
oss alla och full av praktisk hjälp för 
alla som brottas med liknande frå-
gor.”  Ur Derek Prince förord.
220 sidor.

De ska driva ut onda andar
I den här boken lägger Derek Prince 
en biblisk grund för betydelsen av att 
be ut Guds Ord i våra liv. Han ger ock-
så praktiska råd och en hel rad bibel-
ord indelade i användbara kategorier 
för dagligt bruk. 106 sidor.
Boken och 12 bönekort för olika 
livsområden säljs tillsammans till ett 
paketpris på 150 kr (ord. 197 kr).

Behöver din tunga helande?
“Eftersom död och liv är i tungans 
makt, är det absolut nödvändigt att 
känna till hur den kan bli helad”, skri-
ver Derek Prince. 81 sidor.

Guds medicinflaska
Derek Prince berättar hur han hittade 
vägen till hälsa genom att regelbun-
det läsa och ta till sig Guds Ord.
Boken visar hur du kan upptäcka 
Guds recept just för dig. 61 sidor.

 www.himlentv7.se/shop

Derek Prince (1915-2003) var en 
internationellt erkänd bibellära-
re. Han är utbildad vid Eton College 
och Cambridge University och ut-
nämnd till livslång hedersmedlem 
av Cambridge Academy. Han stude-
rade hebreiska och arameiska vid 
Cambridge University och Hebreiska 
universitetet i Jerusalem.
Han använde stora delar av sitt liv för att få människor som stu-
derar Bibeln att längta efter ett närmare förhållande till Gud.

Århundradets mirakel – inte bara en dröm

I februari 1896 skrev Theodor 
Herzl boken ”Der Judenstaat” som 
argumenterade för en judisk stats-
bildning som den enda lösningen 
på de progromer och den förföljelse 
som drabbade judarna i Europa.

På den första sionistkongressen i 
Basel som han året därpå var en av 
initiativtagarna till, beslutades att 
målet var att skapa ett hemland för 
det judiska folket i Eretz Israel.

Efter kongressen skrev dess ord-
förande Theodor Herzl i sin dag-

bok: ”I Basel skapade jag den judis-
ka staten. Om fem år kanske, och 
helt säkert om femtio, kommer alla 
att inse det. Om ni vill det, är det in-
te bara en dröm.”

51 år och två världskrig senare ut-
ropades staten Israel.

På den femte sionistkongressen i 
Basel år 1901, bildades Keren Kaje-
met, en organisation som uppmunt-
rade till markuppköp, uppodling 
och trädplantering i landet.

I en programserie på Himlen 
TV7 kommer Keren Kejemets 
svenske ordförande Max Feder-
mann och Himlen TV7:s program-
ledare Ruben Agnarsson att besk-
riva sionismen, den politiska dröm 
som låg bakom staten Israels till-
komst, samt hur landets har utveck-
lats sedan Theodor Herzl formule-
rade denna dröm i sin bok.           q
Start lör 12 jan kl. 19.00 (rep-
ris ons 20.45). Därefter i Play-
arkivet.

”Om ni vill det, är det inte bara en dröm”, skrev Teodor Herzl i sin dagbok år 1897. 51 år och två världskrig senare utropa-
des staten Israel.

260 kr 220 kr240 kr 68 kr

150 kr
68 kr
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Hjälp oss återställa skadorna 
från bränderna i södra Israel.
Den första brandbomben som flögs in över Israel via en 
flygande drake från Gaza den 11 april i år inledde en ny typ 
av palestinsk terrorism. Målet var att via eldsvådor förstöra 
jordbruksmark, skogar och naturreservat i södra Israel.

Flera månaders kontinuerlig införsel av brandbomber har 
orsakat hundratals bränder med enorma skador på flora 
och fauna. Det handlar om stora ytor av förstörd jordbruks-
mark och flera kvadratkilometer bränd skog.

Flera tusen hektar vetefält är förstörda och tall- och euka-
lyptusträd som planterades på 1960-talet har gått upp i 
flammor på några minuter.

Sedan de första brandbomberna lanserades i april har Ke-
ren Kajemets team tagit hand om mer än 650 bränder som 
förstört cirka 2500 hektar skog.

Himlen TV7 vill nu – tillsammans med trädplanteringsorga-
nisationen Keren Kajemet – hjälpa till att återställa skador-
na från sommarens hundratals pyromandåd.

Med din hjälp kan vi få dessa nedbrända områden att grön-
ska igen! 

Använd bankgiro 733-9518 
för att ge din gåva. 

Ur kung Gustav 
Vasas avskedstal 
den 16 juni 1560:
”Jag wet att jag i mångas sin-
ne warit en hård konung. Men 
de tider skola komma då Sweri-
ges barn skulle wilja rifwa mig 
opp ur mullen, stode det i deras 
magt. Jag wet ock, att de Swens-
ke äro snara till att samtycka, se-
ne till att utransaka. 

Jag förutser, att många wil-
loandar framdeles warda upp-
kommande. Derföre beder och 
förmanar jag Eder: Hållen Eder 
hardt wid Guds ord: Waren öf-
werheten hörsamma, sinsemel-
lan enige. Min tid är snart för-
bi. Ej tarwas mig derom stjernor 
eller annan spådom. Jag känner i 
min egen kropp tecknen, att jag 
snart skall hädanfara...”

Gustav Vasas gravplats i Uppsala 
domkyrka med avskedstalet nedskri-
vet i den blå bakgrunden.

I samband med att Himlen 
TV7 etablerar sig i Sverige, 
knyts Ruben Agnarsson till 
kanalen som TV-producent 
och marknadsansvarig.

– Jag känner en stor glädje att få 
börja på Himlen TV7, säger han 
om sitt nya jobb, som endast ligger 
fem kilometer från bostaden.

– Himlen TV7:s mandat att lyfta 
fram tron på hela Guds ord behövs 
verkligen i Sverige, säger Ruben 

Ruben Agnarsson börjar på Himlen TV7:

Kanalens mandat behövs i Sverige

– Det verkar som om de villoandar som vår gemensamme kung Gustav Va-
sa varnade för, har fått ett större inflytande på den västra sidan om Östersjön, 
resonerar Ruben Agnarsson.

” Jag förutser, 
att många 
willoandar 

framdeles warda upp-
kommande. Derföre 
beder och förmanar 
jag Eder: Hållen Eder 
hardt wid Guds ord.

Agnarsson och fortsätter:
– När vår gemensamme landsfa-

der och kung, Gustav Vasa, inför 
sin kommande död förutsade att 
många villoandar skulle uppkom-
ma, uppmanade och förmana-
de han sina undersåtar och efter-
levande: ”Håll er hårt vid Guds 
ord...”.

– Det verkar som om dessa villo-
andar har fått större genomslag på 
den här sidan om Östersjön. 

Inte minst gäller det synen på fa-
milj och samlevnad, där Gud ska-
pade människan till man och kvin-
na och i sin godhet inrättade äk-
tenskapet för mänsklighetens 
välsignelse och för att ta tillvara 
barnens intressen och rättigheter, 
betonar Ruben Agnarsson.

Han lyfter även fram Himlen 

TV7:s fokus på evangeliets kärna: 
frälsningen genom Jesus Kristus.

Han gläds också över kanalens 
engagemang för Israel och det ju-
diska folket, som via tio Guds bud 
gav den civiliserade världen kon-
ceptet om rätt och fel. 

– Frälsningen kommer från ju-
darna och de har även nycklar-
na till nästa tidsålder. Israelenga-
gemanget är inte bara Guds, utan 
även koncernens, ögonsten.         q

Sprid tidningen 
om Himlen TV7
Vill du 
sprida in-
formation 
om Him-
len TV7 i 
din för-
samling, 
hem-
grupp, bibelstudiegrupp 
eller i andra sammanhang? 

Ett enkelt sätt att gö-
ra detta är att beställa ett 
valfritt antal exemplar av 
denna tidning för utdel-
ning. Fyll i ditt namn, ad-
ress och telefonnummer 
på den portofria svarsta-
longen på baksidan och 
fyll i hur många tidningar 
du önskar, så skickar vi tid-
ningarna hem till dig utan 
kostnad.

Du kan även beställa 
via e-post på adressen: 
respons@himlentv7.se.

Tittartidning för den kristna TV-kanalen Himlen TV7 • nov 2018 • www.himlentv7.se

Ledare: Evangeliet – Sveriges enda hopp!

Nu etablerar 
vi oss i Sverige Ny personal, ny studio och nya 
kontorslokaler. Sid. 4-5

Himlen TV7 sänder varje vardagkväll från Jerusalem

Hopp för Sverige!
Ny programserie utifrån unikt samarbetprojekt

Nu i november 2018 etablerar sig den krist-na tv-kanalen Himlen TV7 med en hyper-modern studio och ändamålsenliga kontors-

lokaler i Uppsala. Inför etableringen har en rad nyckelpersoner rekryterats och flera stra-tegiska samarbeten inletts, som tillsammans 

med den egna studioproduktionen kommer att resultera i  en rad nya programserier.
Himlen TV7 har sänt på svenska från 

Helsingfors under fem års tid och finns se-dan tidigare i Finland, Estland, Ukraina och Israel.            Sid 4-5

Himlen TV7:s personal i den nya studion i Uppsala.

Israel-nyheter varje dag
På Himlen TV7:s re-
daktion i Israel jobbar 
sex personer, med Jo-
nathan Hessen som re-
daktionschef.  

Redaktionen produ-
cerar TV7 Israel News 
varje vardag och Studio 
Jerusalem två gånger i 
veckan, som sänds på 
engelska men översätts 
på tisdagar till svenska.

Redaktionen flyttade 
år 2015 till Jerusalems 
viktigaste mediehus där 
bland andra CNN, SKY 
News, France 24 har si-
na redaktioner.

Sid 3

Ett samarbetsprojekt kring boken "Hopp för Sverige" 
har resulterat i en program-serie i Himlen TV7 där flera 

av författarna till boken med-verkar.     Sid 6-7

Paret Ojares 
leder fem 
tv-kanaler  
Sid 8-9

Kenneth och Ingemar Pettersson 
tog över Möbler och Slöjd från de-
ras far, som startade det anrika mö-
belföretaget i Uppsala för mer än 
60 år sedan.

I dag har den tredje generatio-
nen i familjen tagit över verksam-
heten.

Förutom företagandet delar 
Kenneth och Ingemar ett brinnan-
de engagemang för Israel. Även 
detta intresse fick de med sig hem-
ifrån.

De tittar varje vardag på Isra-
elnyheterna på Himlen TV7 och 
uppskattar även undervisningen 
på kanalen. Ingemar Pettersson har 
dess-utom varit på besök i huvud-
kontoret i Finland.

– Israel är i fokus i dag mer än 
någonsin. Landets 3000-åriga his-
toria är avgörande för att förstå vad 
som händer i idag, säger Kenneth 
Pettersson.

– Att alla program görs tillgängli-
ga i Play-arkivet så att man kan titta 
när man vill på kanalen, är verkli-
gen värdefullt, tillägger han.

När Kenneth och Ingemar hör-
de talas om att Himlen TV7 skul-
le etablera sig i Uppsala med nya   
kontorslokaler och en ny studio, 

tog de beslutet att sponsra satsnin-
gen genom att skänka alla möbler 
och all köksutrustning som behöv-
des till de nya lokalerna.

I dag står kontorsmöbler som 
skrivbord, skrivsbordsstolar, be-

söksstolar, besöksbord, kökssto-
lar, köksbord, konferensbord och 
konferensstolar, liksom arkivskåp 
och förvaringshyllor på plats tack 
vare bröderna Petterssons gene-
rösa insats.

– Det var verkligen en stor upp-

muntran för oss när Ingemar och 
Kenneth berättade att de ville stöd-
ja vår etablering i Sverige genom 
att skänka alla möbler till våra lo-
kaler, säger Daniela Persin.

– Det var som ett tecken från 
Herren att Han har omsorg om 

oss och kommer att förse oss med 
det vi behöver när vi nu på all-
var börjar vår verksamhet i Sveri-
ge.                                                         q

Fotnot: Är du företagare och vill ve-
ta vilka möjligheter det finns att 
sponsra Himlen TV7? Skicka ett 
mejl till respons@himlentv7.se och 
uppge dina kontaktuppgifter så hör 
vi av oss till dig.

Företagare sponsrade alla kontorsmöbler
När beslutet om att etablera sig med kontor och studio i Uppsala var taget, erbjöd sig företagarbröderna Ingemar och Kenneth Pettersson 
att förse lokalerna med moderna och ändamålsenliga möbler.

I dag står kontorsmöbler på plats tack vare bröderna Ingemar och Kenneth Petterssons generösa insats.

– Israel är i fokus i dag mer än nå-
gonsin. Landets 3000-åriga histo-
ria är avgörande för att förstå vad 
som händer i idag Därför är Himlen 
TV7:s Israel-bevakning så viktig , sä-
ger Kenneth Pettersson.

Välkommen till Himlen TV 7!
Se flera av XP Medias författare på www.himlentv7.se

Se mer info om dessa och  
andra  böcker på www.xpmedia.org! 

Vid beställning: Skriv in  programkoden 
 HimlenTV7 så får du det nya häftet  Prestigelös 

 Frälsning (Sven Reichmann) utan kostnad.

Intresset för ockultism tycks åter växa i väst
världen och dess influenser syns även inom 
kristen heten. Detta leder till att evangeliets 
grunder ersätts med ett planlöst experimenterade 
i upplevelseorienterande aktiviteter. Då ockulta 
läror ofta innefattar bibliska personer och be
grepp blir de svåra att identifiera för den som 
inte har goda kunskaper om Bibeln. Denna bok 
ger en översikt av den västerländska ockultis
mens rötter och trosföreställningar och hur dessa 
skiljer sig från bibliskt grundad kristen tro. 

Främmande eld / Peter Stenumgaard

Hård pärm 210 sid Art.nr 3042 Pris 235:-

Bäste Herrn, låt mig få leva  
Max Safir / Ewa Wymark

Mjuk pärm 159 sid   Art.nr 3093 Pris 99:- 
Mängdrabatt: 10 ex: 84 kr/st 25 ex: 79 kr/st

Sökte sanning – fann tvivel är boken om Hans 
Mattsson, en betrodd ledare i Mormon
kyrkan, som var övertygad om att kyrkan 
hade alla svar. När svaren uteblev började 
han själv att på allvar undersöka fakta. Livet 
skulle aldrig bli detsamma igen.

Förutom att få ta del av Hans personliga och 
omskakande berättelse får läsaren en unik 
inblick i Mormon kyrkans lära och livsstil.

Sökte sanning - fann tvivel  
Hans Mattsson / Christina Hanke

Hård pärm 222 sid   
Art.nr 3089 Pris 239:-

Under 1970talet kände svensk kristenhet av 
den helige Andes verkningar på ett speciellt 
sätt. I Den Karismatiska väckelsen beskrivs 

detta andliga skeende i reportagets form utifrån 
författarens minnesanteckningar såväl som citat 

från  tidningar och böcker.

Den  karismatiska väckelsen
Claes-Göran Bergstrand

Mjuk pärm ca 360 sid   
Art.nr 3162 Pris 229:- 

www.xpmedia.org

Bäste Herrn, låt mig få leva beskriver på ett 
levande sätt Max Safirs resa, från livet som barn 
i Polen till nazisternas förintelseläger och vidare 

fram till befrielsen samt tiden därefter.

Max berättade naket om ondskan och jag hoppas 
att denna bok kommer att påverka andra lika 

starkt som Max berättelse påverkat mig. 
Birgitta Ohlsson, tidigare EUminister

Max Safirs berättelse är unik. Tack vare hans bok 
får vi del av ett viktigt tidsdokument. En historia 

vi aldrig får glömma! 
Sebastian Stakset, evangelist och sångare

www.xpmedia.org  08-741 26 01  info@xpmedia.org
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Transformerad

Himlen TV7:s Play-arkiv  – en riktig guldgruva 
Himlen TV7:s Play TV har tusentals program, där du kan se Israelnyheter och kanalens övriga mest populära program 
– dygnet runt, när du vill, helt gratis! Här är några exempel (sök på www.himlentv7.se/vod):

Närmare Gud

Hur långt sträcker sig Guds kärlek? Det här är berättelser 
om män och kvinnor som genom motgångar och prövnin-
gar blivit dragna närmare Gud och Hans kärlek.

Nycklar till till-
växt – S:ta Clara
Hur kan församlingen växa 
och människor bli förvand-
lade? Carl-Erik Sahlberg om 
nycklar till församlingstillväxt.

Pingstkyrkan i 
Uppsala

Gudstjänster från Pingstkyr-
kan i Uppsala – lyssna till 
Guds Ord och låt dig inspire-
ras till att vandra med Gud.

Sverige i vågskålen

Nationell Bönekonferens i Ralingsås som vill mobilisera 
troende från alla sammanhang, alla åldrar och hela landet 
till att samfällt be för vårt land.

Derek Prince
Fördjupad undervisning om 
livets bibliska grund av De-
rek Prince, bibellärare under-
visade på alla kontinenter.

Open doors

Open Doors program ”I för-
följelsens spår” ger unika in-
blickar i situationen för för-
följda kristna i världen och 
beskriver de 50 länder där 
förföljelsen är som värst.

Pawson
Förkunnaren David Paw-
son är känd för sin bibel-
förankrade förkunnelse. 
Han har även skrivit många 
böcker.  I serien Pawson stu-
derar han vad Bibeln säger 
om olika teman.

Café Bibeln
Diskussionsprogram med avspänt samtal mellan Leif Num-
mela och Stefan Gustavsson om allvarliga och frågor  ur ett 
kristet perspektiv. .

Böneskola
Sverigebönens ledare Patrik 
Sandberg tar oss med i bö-
nens spännande värld. Jord-
nära och praktisk.

Aktuella program i tablån:

Boken är som ett praktiskt 
bibelstudium som sjuder av 
frimodighet och inspirerar 
varje läsare att ta steg i tro 
och att lita på Guds ledning 
och omsorg. En fascineran-
de berättelse om hur Gud 
öppnat dörr efter dörr för 
en vanlig byggare som hållit 
fast vid Guds löften och 
tillämpat Bibelns principer i 
vardagslivet.
Inbunden bok 262 sidor + ca 
50 färgbildsidor. 

295 kr. Beställ på:
webshop.livetsord.se

En byggares 
fantastiska
livsresa

”När Fredrik nu delar med sig av sina erfarenheter från sitt rika liv, är det min 
förhoppning att många ska uppleva samma inspiration till ett liv i trons lydnad”.
J. Gunnar Olson

”Fredrik skriver historia och tar alltid nya trossteg. Hans bok är en 
fantastik skildring av ett spännande liv som bara måste läsas.” 
Carl-Gustaf Severin

www.vaasanrakennuskorjaus.fi

Vi lyfter dig upp på 
ett högre plan!

Stort utbud och bra priser
700 byggliftar i maskinparken. 

Service och flexibilitet
Förnyad maskinpark, snabb service och bra utbildning.

Enkla och billiga transporter
Specialbyggda lastbilar når hela Mälardalen.

  Hemsida: www.malarlift.se

Västerås: 070-338 11 40, rikard@malarlift.se
Stockholm Söder: 08-19 40 00, ludde@malarlift.se, wille@malarlift.se
Stockholm Norr: 08-24 24 24, jessica.huhtala@malarlift.se
Uppsala: 070-222 59 22, daniel@malarlift.se
Gävle: 026-14 08 00, jonas@malarlift.se

Julprogram för barnen
Från 3 dec till juldagen 25 dec kommer vi att sända populära 
barnprogram, bland annat den animerade serien där Theo tar 
oss med in i Bibelteatern i skolådan. Dessutom ritar och be-
rättar bildkonstnären och läraren Mila Lehtonen fantastiska 
historier ur Bibeln.                Varje dag kl. 18.30, 3-25 dec.

Antisemitismen och anti-Israelismen ökar i både öst och 
väst, inte minst i Sverige. Daniela Persin samtalar med Ulf 
Cahn, generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen.

Frontlinjer

Långfilm/dokumentär
Varje lördagkväll sänder Himlen TV7 en intressant dokumentär 
eller en familjevänlig långfilm. 

       Lördagar kl. 20.30

Aktuellt från Mellanöstern
Mellanöstern och särskilt Israel är ständigt under lupp, från 
världens politiker och medier. Martti Ojares, vd för Heaven 
TV7 Media, samtalar med författaren och Mellanöstern-
kännaren Pekka Sartola, även ur ett bibliskt perspektiv.    

Fre. 30 nov kl. 20.15

Möt personer som kämpat med sin sexualitet och käns-
lan av att inte passa in i sin egen kropp. Hör dem berätta 
om sina upplevelser och att hitta sig själva i sin Gudagiv-
na identitet och könsroll.

Animerade filmer som gör att den bibliska berättelsen blir till-
gänglig för alla. Programmen fokuserar på Bibelns övergripande 
teman och förstår Bibeln i sitt historiska sammanhang.

Projekt Bibeln
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Inovember 2018 etable-
rar sig Himlen TV7 i Sve-
rige, med egna lokaler och 
studio i Uppsala, och med 

egenproducerade svenska sam-
hällsprogram. 

Ett antal nyckelpersoner har re-
dan rekryterats inför etableringen 
som även innebär att den externa 
produktionen i Sverige kommer 
att utökas. 

Därutöver inleds nya samarbe-
ten med lokala tv-team på olika 
orter i Sverige. Mediehuset Hea-
ven TV/ som Himlen TV7 är en 
del av har redan egen programp-

roduktion i Finland, Estland, Uk-
raina och i Israel.

När kanalen nu etablerar sig i 
Sverige vill vi även inbjuda dig att 
bidra till att kanalens uppdrag – 
att presentera Jesus som vägen till 
frälsning, att återupprätta tron på 
hela Guds ord samt att ge nyheter 
och undervisning om Israel – får 
ett genomslag i vårt land.

Etableringen i nya lokaler 
och i en ny studio är avgörande 
för kanalens expansion i Sverige. 
Ändå återstår att göra kanalen än-
nu mera känd i svensk kristenhet 

och för en bredare allmänhet. 
Eftersom en sådan etablerings-

fas alltid innebär ökade investe-
ringar och kostnader skulle din 
hjälp just nu vara extra betydel-
sefull. 

Därför vill vi nu inbjuda er som 
delar vår vision att komma med 
i Bärarlaget, för att tillsammans 
med oss bära kanalen i del två av 
vår etableringsfas i Sverige.

Som medlem i Bärarlaget står 
du med oss i uthållig bön för ar-
betet och de utmaningar vi kom-
mer att möta i samband med 
etableringen. 

Dessutom lovar du att hjälpa 
oss ekonomiskt genom en ex-
tra gåva på, om möjligt, 2500 kr 
eller mer, eller genom att bli en 
månadsgivare på 250 kr per må-
nad.

När du är med i Bärarlaget 
kommer vi att – utöver vårt vanli-
ga nyhets- och bönebrev – ge dig 
löpande information om hur ar-
betet med Sverige-etableringen 
fortskrider och vilka utmaningar 
vi möter, så att ni kan stå med oss 
i förbön. 

Du kommer även att få ekono-

misk information om hur insam-
lingen till etableringen fortskri-
der.

Självklart kan du bli månads-
givare eller ge en engångsgåva 
utan att bli med i Bärarlaget.

Den som blir en månadsgiva-
re med minst 250 kr per månad 
under minst ett år eller ger minst 
2500 kr i en engångsgåva får bo-
ken ”Hopp för Sverige” utan extra 
kostnad.

Tillsammans kan vi få se hur 
Sverige får en helt ny inrikt-
ning!         q

När Himlen TV7 nu etablerar sig i Sverige vill vi inbjuda dig att bidra till att kanalens uppdrag – att pre-
sentera Jesus som vägen till frälsning, att återupprätta tron på hela Guds ord, samt ge nyheter och 
undervisning om Israel – får ett genomslag i vårt land.

Klipp ut & fyll i nedanstående talong, samt skicka den portofritt till oss! Du kan även skicka e-post till respons@himlentv7.se el. fylla i formuläret på www.himlentv7.se/bararlaget

SVARSPOST 
20752354

75854 UPPSALA

Bärarlaget:
q Jag vill gå med i Bärarlaget, lovar att be för Himlen TV7 och vill ge en engångsgåva på: ____________ kr.

q Jag vill gå med i Bärarlaget, lovar att be för Himlen TV7 och vill ge: ___________ kr  
varje månad.

Övrigt:   q Jag vill ge en engångsgåva på: ______________ kr.

       q Jag vill ge en gåva varje månad på:____________kr.

       q Jag vill ha Himlen TV7:s programtidning 2-3 ggr/år.                

	 					q Jag vill ha Himlen TV7:s digitala nyhetsbrev 6-8 ggr/år. 

        q Jag vill ha _________ ex av denna tidning att dela ut. 

Namn: ..................................................................................................................

Adress: .................................................................................................................

Postadress: ..........................................................................................................

Telefon:  ........................................................................................... E-post: .......................................................................................................

Den som blir månadsgivare med minst 250 
kr/månad under minst ett år eller ger minst 
2500 kr som engångsgåva får boken ”Hopp 
för Sverige” utan extra kostnad.

Korsets stöd
c/o Himlen T V7

Boken ”Hopp för 
Sverige” som 
premie! Se nedan.

Välkommen till Bärarlaget!


