
Tittartidning från den kristna TV-kanalen Himlen TV7 • september 2019

När innehållet avgör

För andra året i rad sänder Himlen TV7 från bönekonferensen på Ralingsås, som även i år besöktes av förebedjare från Tanzania.

För femton år sedan började en bönerörelse 
i Tanzania, där  en del församlingar i dag ber 
varje dag, andra varje vecka, för Sverige.

På den Nationella bönekonferensen på 
Ralingsås i mitten av augusti, medverkade 
ett team av förebedjare från Tanzania.

För andra året i rad sänder Himlen TV7 
program från den Nationella bönekonferensen 
som i år hade temat ”Guds eld över Sverige”.

Programmen sänds på söndagar kl. 12.00 
från början av september, därefter ligger de 
olika avsnitten i Play-arkivet.   Sid 4

Bön för Sverige i fokus
Foto: Mikael Good/Världen idag

Ledare: 
Bön – gemenskap med Gud

Sid 11Sid 2 Sid 3

Tillsammans ber vi
Himlen TV7 startar förbönsprogram     Sid 9

Samarbete med
Kristet Center
Himlen TV7 börjar sända 
predikningar från Kristet Center 
i Örebro.    Sid 6

”Århundradets 
mirakel” på 
Golanhöjderna

Sid 12

Missa inte 
filmen varje 
lördagkväll

Sid 5

Politisk
hetluft
på Elida

Sid 7

Martti Ojares 
Hinder för väckelsen  
 

Sven Nilsson
Kriget om våra sinnen

Att be utifrån 
Guds ord
I andra säsongen av ”Böneskola” tar
Patrik Sandberg lärdom av Bibelns 
bedjare.      Sid 8
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I denna tidning har vi speciellt fokus 
på TV-program om olika slags bön och 
hur Gud svarar på bön. Bön handlar 
om att vi är i en samtalsrelation med en 
levande Gud. Att vi för fram våra och 
andras behov och tackar och lovpri-
sar Honom för allt Han har gjort och 
kommer att göra.

Vi kan be för vår nation, våra ar-
betsplatser, familjer och vänner och 
grannar och olika andra folkgrupper 
i världen, allteftersom vi får något på 
hjärtat. Vi kan be ut Guds Ord och på-
minna Gud om de löften som finns där 
och lita på att Han hör bön som är en-
ligt Hans vilja, som Han har uppenba-
rat i sitt Ord.

Men mitt i allt detta får vi inte glöm-
ma att lyssna på vad Han har att säga 
oss och agera därefter i trons lydnad. 
Han kan även be oss att be för specifika 
saker på ett specifikt sätt och då kan vi 
förlita oss på ett bönesvar! Jag vill de-
la med mig av en sådan personlig erfa-
renhet.

För ett antal år sedan studerade jag 
vid Hebreiska universitet i Jerusalem. 
Jag hade studentvisum och hade in-
te tillåtelse att arbeta. Jag var beroende 
av stipendier som var svåra att få även 
för de lokala studenterna. Men det var 
Gud som hade lett mig in i studier-
na och hade lovat försörja mig och det 
gjorde Han via stipendier.

En dag såg jag en annons om ett 
unikt tre-årigt stipendieprogram som 
skulle delas ut till 12 doktorander från 
hela universitet. Jag kände genast att 
jag skulle vara en av dem som skulle 
få det. Jag ansökte inget annat stipen-
dium för jag hade frid över detta.

Medan jag väntade på svar ringde 
min mor från Finland och bad mig ta-
la på hennes 60-års fest. Jag lovade och 
fick ett ämne för talet i bön. Sedan fick 
jag meddelande att jag blivit vald att 
komma på en intervju. Men det visade 
sig vara följande dag från min mors fest 
och jag skulle inte hinna till intervjun.

Jag bad om uppskov eller att jag 
skulle kunna göra intervjun via inter-
net. Det gick de inte med på. Antingen 
skulle jag komma på intervju eller så 
skulle jag förlora chansen att få stipen-
diet. Eftersom Gud gett mig ett ämne 
till talet, kände jag att jag Gud vill att 
jag ska hedra löftet till min mor. Detta 
var en test om jag skulle lita på att Gud 
kan hålla sitt löfte till mig om jag hed-
rar mitt löfte till min mor.

Jag svarade att jag behåller dörren på 
glänt ifall de i stipendiekommittén mot 
all förmodan ändå skulle ge mig en an-
dra chans senare. Om en tid fick jag 
höra att de valt alla 12 stipendiater. Jag 
kände ändå en frid i mitt hjärta och 
började bara tacka Gud varje dag och 

tänkte på Jesu ord i Matt. 6:25-34 om 
hur Gud vet våra behov innan vi ens 
bett Honom.

Veckorna gick och snart var det ba-
ra två veckor kvar till terminstart och 
tills dess att alla mina pengar skulle va-
ra totalt slut och jag skulle få avsluta 
mina studier halvvägs och återvända 
till Finland.

Då fick jag plötsligt ett mejl om att 
en stipendiat möjligen skulle hoppa 
av och med en fråga om jag skulle vil-
ja komma på en intervju följande dag. 
Såklart var jag redo. Och följande kväll 
fick jag sedan veta att jag blivit invald! 

Gud är en trofast Gud som leder 
oss var och en personligen om vi lyss-
nar till Hans röst och går framåt i trons 
lydnad, även när vi blir testade! Vi kan 
lita på Honom i alla situationer. Låt oss 
vandra med Honom i tillit och tacksä-
gelse!

Daniela Persin
Kanalchef,
Himlen TV7
daniela.
persin@
himlen-
tv7.se

Bön är gemenskap 
med en levande Gud

Jesus själv säger att Han har all makt i himlen och på jorden. 
Han har alltså makt över allting, både att låta väckelsen kom-
ma och att hålla den tillbaka. Historien lär oss att väckelsen 
alltid har föregåtts av de troendes uthålliga bön. Dröjer alltså 
väckelsen på grund av bristande bön? Jag tror att detta är en av 
de viktigaste orsakerna, men det finns säkert också andra.

Då vi ger akt på tidens tecken ser vi klart och tydligt att vi 
lever i den sista tiden. Om tecknen för tidens ände säger Jesus 
bland annat: ”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om 
krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, 
men det är ännu inte slutet.”  Han fortsätter:  "och eftersom 
laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta.” 
(Matteus 24: 6,12).

Denna värld ropar efter kärlek och letar  nästan tvångsmäs-
sigt efter den. I musiken och litteraturen, på radio och tv talas 
det ständigt om kärlek, men har världen någonsin varit bruta-
lare, våldsammare, sjukare och oanständigare än i våra dagar? 
Vi söker kärleken utan att någonsin hitta den.

Bibeln har ett svar också på detta. ”Och jag ska be Fadern, 
och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för 
alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för 
världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner 
honom, för han förblir hos er och ska vara i er.”
( Johannes 14: 16,17).

Jesus säger alltså att världen inte kan ta emot Sanningens 
Ande genom vilken Guds kärlek utgjuts i vårt hjärta. Världen 
vill av naturen ha en kärlek skild från sanningen, på bekostnad 
av sanningen. Världen letar med brinnande iver efter kärleken,  
men kan inte och vill inte ta emot sanningen och  finner där-
för varken den ena eller den andra. Jesus själv är sanningen. 
Men när den här avfälliga världen inte tar emot Jesus kan den 
inte vandra i sanningen, och därför hindras Guds kärlek från 
att flöda in i människors hjärta.

Det gäller att inse att kärleken inte ökar bara genom att 
man inhämtar sanningen. Sanningar är värdelösa om de inte 
genomtränger vårt hjärta och gör oss mer sanningsenliga. Å 
andra sidan är en kärlek utan sanning ofrånkomligen oäkta. Vi 
måste ärligt fråga oss själva i vilken utsträckning vår kärlek är 
sann och i vilken utsträckning den endast är renlärighet och 
ytliga känslor.

Det finns ingen omväg till kärleken. Människan får den kär-
lek som hon innerst inne längtar efter endast genom Sannin-
gens Ande. Sanningen har emellertid blivit ett hot, inte bara 
för den enskilda människan utan också för församlingarna.

Det är viktigt att notera att sanningen och kärleken är sam-
manflätade. Den ena existerar inte utan den andra. Därför tror 
jag att då man inte förstår konceptet "sanning i kärlek, kär-
lek i sanning" hindrar det också väckelsen från att bryta fram i 
vårt land. Lösningen på detta är att vara förankrad i Guds Ord, 
att omvända sig från sitt syndiga liv och att bygga hela livet på 

sanningens hälleberg. Då kommer fördäm-
ningarna för Guds kärlek att brista och vi 

kommer att få se Guds kärleks förvand-
lande kraft och väckelse bland hela vårt 
folk, och vår nation kommer än en gång 

att bli återställd.

Välsignad fortsättning på hös-
ten och stå gärna med i era bö-

ner också vid Himlen TV7:s 
sida.

Martti Ojares
Koncernchef, Heaven TV7

Vad håller tillbaka
väckelsen?

Kontaktuppgifter
Adress: Lastbilsgatan 9, 754 54 Uppsala. 
E-post: respons@himlentv7.se, fornamn.efternamn@
himlentv7.se. Förbönsmejladress: forbon@himlentv7.se
Telefon Sverige: 08 51 75 37 70 
(telefontid: mån-fre kl. 9-15)
Telefon Finland: 0400 813 573 
(telefontid: mån-fre kl. 10-16)

Stöd oss
I Sverige: Pg 97572-2, Bg 760-2014
Swish 123 677 9300. Mottagare: Korsets stöd r.f.
I Finland Nordea, FI40 1112 3000 3427 89, referens: 8507.
Mottagare: Ristin Tuki ry. BIC: NDEAFIHH
Stöd genom att ringa (i Finland)
0600 10070 (10,01 € + lna) Instruktioner: Lyssna till hela 
meddelandet för donation. 

Insamlingstillstånd (i Finland)
• Tillståndshavaren: Ristin Tuki ry
• RA/2016/824, tillståndet är i kraft 1/1/2017 – 
31/12/2021, insamlingsregion Finland förutom Åland
• Användningen av insamlade medel:
För produktion och sändning av TV-program.

Foto: Tino Q
ahoush

Palestinsk pastor älskar 
Israel – nu på Himlen TV7
Den arabiske, Israelvänlige pastorn från Betlehem, Naim Khoury, talade vid 
Roslagskonferensen i augusti. Hör hans vittnesbörd i Himlen TV7:s återsändning 
av konferensens möten.

Kunskapen om Gud har huvudsakligen tre källor: Skapelsen och 
dess ordningar, Guds Ord genom Bibeln och Jesus som histo-
riskt autentisk person

Idag pågår en systematisk opinionsbildning för att infiltrera dessa 
kunskapsområden med sekulära tankebyggnader för att bryta ner kun-
skapen om Gud och dess inflytande på människors tänkande och han-
dlingsmönster. Den kristna församlingen/kyrkan måste möta denna 
utmaning med en tydlig biblisk hållning för att bevara sin identitet och 
för att människor skall få vägledning utifrån en rätt kunskap om Gud. 

Organisationer som RFSU och RFSL har länge lobbat mot den po-
litiska sfären och media för att sätta sin ideologi på agendan. De före-
träder ett massivt uppror mot skapelseordningens definition av män-
niskans identitet som manligt/kvinnligt och att äktenskapet är ett liv 
tillsammans mellan en man och en kvinna. 

Deras ideologi är ansvarslös och bryter bland annat ner män-
niskans sexuella integritet och fråntar henne ansvaret för sin sexuali-
tet, vilket i sin tur leder till att normalisera aborter och relativisera män-
niskovärdet. Det allvarliga är att dessa organisationer tillskansat sig en 
position i samhället som närmast påminner om ett statligt ämbetsverk 

Föreställningar 
som hindrar 
kunskap om Gud

” Kunska-
pen om 

utan det politiska ansvar som 
följer av ett sådant agerande. 
De har till och med tagit sig 
rätten att utifrån sin gender-
ideologi och HBTQ-accep-
tans certifiera förskolor, myn-
digheter, företag och allmänna 
miljöer. Det senaste jag hörde, 
var att en kristen församling 
öppnat sig för att bli certifierat 
och ställt sig under detta för-
myndarskap! Var är vi då?

Även själva kunskapen om Gud genom Bibeln, Guds Ord kon-
fronteras på ett strategiskt sätt med förrädiska tankebyggnader både i 
den allmänna debatten och i dialogen med kyrkorna. Liberalteologien 
definierad som historisk-kritisk attityd till Bibeln legitimerar ett förhåll-
ningsätt som förtar Ordets anspråk på att vara uppenbarelse med ett 
unikt innehåll. Bibeln reduceras till litteraturhistoria eller religionsfilo-
sofi. Pastorer som tagit till sig en sådan utbildning bygger en otroskul-
tur i människors sinnen och håller dem fångna i en religiös overklighet. 

Det har också länge pågått en nedmontering av evangeliets fräls-
ningsbudskap som autentisk historia alltifrån förnekelsen av inkarna-
tionen till hur Jesu liv skildras i evangelierna; korsfäst, död och begra-
ven – på tredje dagen uppväckt av Gud ifrån det döda. På så sätt rela-
tiviserar man Jesus som historisk person, vilket förtar verklighetsin-
nehållet i Guds frälsningsgärning.  Även på våra teologiska högskolor 
byggs det idag tankebyggnader som med sin mänskliga visdom berövar 
korset dess kraft. 

I Sverige har vi fått förstärkning för att möta dessa utmaningar 
genom att mediebolaget Himlen TV7 etablerat sig och sänder program 
som medverkar till att bygga upp församlingarnas tro för sitt budskap 
och förklara evangeliet genom personliga vittnesbörd och gedigen bi-
belundervisning. Jag vet att att också Stefan Gustafsson och Apologia, 
liksom Svenska Evangeliska Alliansen arbetar med uppgiften genom 
att delta i debatten och framställa material för församlingar och person-
liga möten. 

Församlingen måste också ta striden på ett andligt plan i vetskap om 
att vi inte strider mot människor. Genom bön har vi mäktiga vapen att 
penetrera dessa tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om Gud. 
Vi måste göra det samtidigt som vi ber med aposteln Paulus om ”en 
visdomens och uppenbarelsens Ande” över Guds folk i Sverige så att 
vi inte blir ett offer för de förledande allianser som da-
gens kulturella trender erbjuder.  Idag missbru-
kar vi ofta talet om Guds kärlek till försvar för 
det som är ont i Guds ögon, därför att vi styrs 
av mänsklig välvilja, lättjan av att vara till lags, 
att anpassa sig till tidsandan och att bli accep-
terade av den allmänna opinionen. Det har lett 
oss till att ge upp den ena frontlinjen efter den 
andra på det här området och försatt oss i ett 
läge där vi har så mycket att igen.

Sven Nilsson
Pastor, Kristet Center Örebro

Gud har i 
huvudsak tre 
källor.

I det första programmet skildrar 
Ingemar Helmner hur han sedan 
unga tonåren brunnit för att få be-
rätta om Jesus och Hans livsför-
vandlande kraft. 

I efterföljande program är temat 
andligt sökande hos människor 
runt om i Norden, hur man kom-
mer igenom den trånga porten 
och håller sig på den smala vägen, 

samt hur man känner igen en tro-
värdig och tilldragande kyrka.

Är det väckelse på gång eller 
ska vi vänta på den? Är sökarvän-
lighet svaret eller kan saltet ha 
mist sin sälta? Det är några av de 
frågor som programmen kommer 
att  kretsa kring.

Det blir till att börja med tio 

program i serien ”Samtal vid kor-
set”. 

Programmen spelas in i Kors-
kyrkan i Uppsala.             q

I programserien ”Samtal vid korset”  talar Ingemar Helmner och Daniela Persin om 
vilken betydelse korset har för oss i dag.

Ingemar Helmner och Daniela Persin för ett avspänt och reflekterande samtal om livet med Jesus.

Ny serie: Samtal vid korset

Den arabiske pastorn Naim Khou-
ry från First Baptist Church i Bet-
lehem och hans fru Elvira besök-
te Sverige i augusti i samband med 
den årliga Roslagskonferensen.

I motsats till flera andra arabis-
ka pastorer tror Naim Khoury att 
Guds förbund – inklusive det för-
bund Gud slöt med Israel – är evi-
ga. 

Att välsigna Israel och vara verk-
samma i den miljö de är placera-
de i har sitt pris. Deras kyrka har 
blivit bombad otaliga gånger och 

Naim Khoury har klarat sig undan 
flera mordförsök.

Temat för årets Roslagskonfe-
rens var ”Wake up – Time to go”.

Pingströrelsens riksevangelist 
Tigleth Malkey och Lina Nielsen 
från Hillsong Stockholm medver-
kade under veckan, liksom To-
mas Sandell, Per-Olof Eurell, Hans 
Weichbrodt och Carl Gustaf Se-
verin.

Konferensen arrangerades 
av Furuhöjdskyrkan i samarbe-

te med flera mindre församlin-
gar. I samband med sändningarna 
från Roslagskonferensen kommer 
Himlen TV7 även att sända en in-
tervju med Furuhöjdskyrkans pas-
torer Lasse Levén och Lukas Tern-
borg.             q

Den arabiske pastorn Naim Khoury från First Baptist Church i Betlehem besökte Sverige i augusti.

Konferenser

Roslagskonferensen
Start lör 19 okt, kl. 18:30
Därefter i Play-arkivet

Samtal vid korset
Start sön 15 sept, kl. 18.00
(repris tis 17 sept, kl. 17.00)
Därefter i Play-arkivet

”...varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor,
hur de växer… Om nu Gud ger sådana 
kläder åt gräset… hur mycket mer ska 
han då inte klä er?”

Nyheter och fakta
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Dramatiseringar av ungas böner

Någons dotter • 28 september kl 20:30 
Tre män och ett gift par delar med sig av sin personliga kamp 
mot pornografi. De berättar om hur den förstörde deras liv, 
men även om ett hopp om befrielse och upprättelse.

Maria från Betania • 5 oktober kl 20:30
Hannu Huhtala läste berättelsen i Bibeln om när Jesus träf-
fade en synderska. Han greps av den smärta som offren i 
människohandeln upplever och skrev detta musikdrama.

Luthers två ansikten • 19 oktober kl 20:30
En dokumentär om Martin Luther som belyser betydelsen 
både av hans reformationsverk och hans judefientliga skrif-
ter, som använts som grund för antisemitism och pogromer. 

October baby • 26 oktober kl 20:30
När den unga skådespelerskan kollapsar under en föreställ-
ning rasar också grunden för hennes liv. Läkarundersökningen 
avslöjar att hon är adopterad, hennes föräldrar blir främlingar.  
Hannah får lära sig vad det är att vara förlåten och förlåta.

Ett rop från Iran • 2 november kl 20:30
Om martyrer som betalade det yttersta priset.  En domare i 
Iran dömde en kristen konvertit till döden. Efter tio år i fän-
gelse ledde en internationell kampanj till att mannen släpptes 
innan avrättningen. Men det fanns ett pris att betala... 

Hope has a name • 12 oktober kl 20:30
Om vanliga kvinnor runt om i världen som strävar efter att 
hjälpa de mindre lyckligt lottade. Beskriver Guds extraordinära 
kärlek och inspirerar till att på ett praktiskt sätt leva ut sin tro.

Vägen • 9 november kl. 20:30
Om en växande rörelse av troende som anser att många kyr-
kotraditioner inte överensstämmer med den Väg som en gång 
utstakades av de första troende. De mäter varje kyrkotraditi-
on mot Skriften och skär bort allt som inte överensstämmer.

Balens drottning • 23 november kl 20:30
Ett drama om en grupp tonåringar som driver en falsk kam-
panj för att välja en tjej med Downs syndrom till skolans "ba-
lens drottning".  Inspirerad av verkliga mobbningsincidenter.

En fråga om tro • 7 december kl. 20.30
Rachel Whitaker är uppvuxen i en kristen familj och hen-
nes far är pastor. När hon börjar studera vid universitetet 
gör dock hennes biologilärare intryck på henne.

Lejonet av Juda • 30 nov kl. 20.30
En varm, rolig och rörande animerad påskfilm om lammet Ju-
da och hans vänner som försöker rädda varandra från offeral-
taret samma vecka som också Kungen offras.

Missa inte Lördagsfilmen

Lördagsfilmen sänds varje 
lördag kl. 20.30

(ej i Play-arkivet)

Välkommen till Paradise • 16 nov kl. 20.30
En varm familjefilm om pastor Debbie Laramie och hennes 
son som utmanar medlemmarna att bli mindre dömande och 
att välkomna fattiga och utstötta. 

Från mörker till ljus • 16 nov kl. 20.30
Se Sebastian Stakset med flera dela sina vittnesbörd om vägen 
från mörker till ljus. Sebastian sjunger även sina sånger Jag vill 
ge dig allt, och Andas under vatten.

I våra händer - striden om Jerusalem • 14 dec kl. 20.30
I denna dokumentärdrama skildras sexdagarskriget 1967 då 
Jerusalem fritogs, sedd ur fallskärmsbrigad 55:s ögon. En 
kombination av återskapade scener med originalbilder och 
veteranintervjuer.

Käre Gud, jag har ett problem!
Att vara tonåring är inte alltid så 
lätt. Den psykiska ohälsan bland 
ungdomar fortsätter att öka. Men 
det finns något som man alltid kan 
använda när problemen känns över-
mäktiga: bönen. 

I höst sänder vi en programserie 
med sex korta filmer där tonåringar 
i högstadieåldern ber till Gud om 
olika problem de brottas med. Seri-
en berör ämnena ensamhet, själv-
bild, rädsla för att berätta om sin 
tro, prestationsångest, tvivel och 
missbruk i familjen. Problemen 

beskrivs genom att man får höra en 
tonårings inre bön till Gud, kom-
binerat med korta dramatiserade 
scener som gestaltar det problem 
som tonåringen brottas med. 

Dramatiseringarna följs av ett 
kort eftersnack där skolkuratorn 
Anneli Ossi ger stöd och uppmunt-
ran till tonåringar som brottas med 
liknande problem. Framför allt 
upp-manar hon tonåringarna att 
göra som tjejen eller killen i filmen, 
att be till Gud, och att söka stöd hos 
någon vuxen.

Filmerna är producerade i Öre-
bro av Emma och Charlie Cronberg 
tillsammans med fotografen och 
musikern Marcus Bornold. Ungdo-
marna som spelar i filmerna kom-
mer bland annat från dramagrup-
pen på den kristna friskolan Vikto-
riaskolan i Örebro.”         q

Käre Gud, jag har ett problem! 
Start mån 30 sept kl. 18.55
Därefter i Play-arkivet
Barn och tonår

För femton år sedan började den-
na bönerörelse i Tanzania, ledd av 
pastor Jackson Sangiza. Idag ber 
en del församlingar varje dag, an-
dra varje vecka för Sverige.

Varför? ”Ni kom med evangeliet 
till oss – nu är vi skyldiga att ge nå-
got tillbaka”, säger de.

Nationella bönekonferensen 
på Ralingsås hade Anders Gerd-
mar som konferensvärd och övri-
ga medverkande var Sven Nilsson, 
Kristet Center Örebro, Magnus 
och Terese Axelsson med band, 
Ulf Christiansson, Claes-Göran 
Bergstrand, Patrik Sandberg, Sve-
rigebönen, Marcus och Hanna 
Bloom, Amanda Göransson och 
Ingrid Thordsson.

– Vi tror det kommer en ny tid 
och en ny våg av väckelse – men 
den kommer bara som ett svar på 
bön! säger Anders Gerdmar om 
konferensen. Han är tacksam för 
stödet från syskonen i Tanzania.

– De lever i bön på ett sätt som 
jag inte har sett i Sverige under mi-
na år i karismatiska sammanhang. 
De ber och ber och ber och ber 

igen! säger Anders Gerdmar, som 
arrangerade konferensen för andra 
året i rad.

En av de frågor som berör-
des var mission. Under lördagens 
kvällsmöte bad deltagarna för att 
Sverige skulle bli ett missionsland 
igen.

Temat för konferensen var 
”Guds eld över Sverige”.

– Gud kommer att beröra oss 
med sin eld. Du ska på ett person-
ligt sätt tända din fackla i den här 
elden. Du tänder din fackla i tro på 
Guds närvaro, så att du får med dig 
elden i ditt eget hjärta, sade Sven 
Nilsson under  lördagens eftermid-
dagsmöte.

Under fredagens kvällsmöte ta-
lade Sven Nilsson om de före-
ställningar och andemakter som 
hindrar kunskapen om Gud.

Hans förkunnelse om vad som 
binder Sverige på olika områden 
sänds på Himlen TV7 på söndag 
22 september kl. 12.00 och finns 
därefter på Play-arkivet.

Efter konferensen i Ralingsås 

delade böneteamet från Tanzania 
upp sig på på 8 team och besökte 
32 platser runt om i Sverige.

Programmen sänds på söndagar 
kl. 12.00 från början av september, 
därefter ligger de olika avsnitten i 
Play-arkivet.

Det är andra året i rad som 
Himlen TV7 sänder program från 
den Nationella bönekonferensen. 
En nyhet för i år var att de direkt-
sändes på Himlen TV7:s Face-
booksida och YouTube-kanal in-
nan de under hösten kommer att 
sändas på TV-kanalen. 

Inspelningen gjordes i samarbe-
te med TV Vision Sverige.

– Vi är glada över att få sända 
mötena från denna viktiga konfe-
rens, som har ett angeläget buds-
kap till Sveriges kristna, säger 
Himlen TV7:s kanalchef Daniela 
Persin, som själv deltog på konfe-
rensen. Tillsammans med Chris-
toffer Ahlbäck på TV Vision Sve-
rige var hon programledare för 
sändningarna.

Förra årets konferensinspelnin 

 

gar sänds under hösten torsdagar 
kl 22.30 och finns även på Play-TV 
med namnet: Sverige i vågskålen – 
budskap. q

Bönerörelse i Sverige
Flera programserier på temat bön börjar sändas på Himlen TV7 under hösten.
Ett exempel är programmen från den Nationella bönekonferensen på Ralingsås i 
mitten av augusti, där ett team av förebedjare från Tanzania medverkade.

För femton år sedan började en bönerörelse i Tanzania där en del församlingar i dag ber varje dag, andra varje vecka, för Sverige. På Nationella 
bönekonferensen på Ralingsås i mitten av augusti, fanns ett team av förebedjare från Tanzania på plats.

”Sverige ska bli ett missionsland igen”

Bön och själavård

Nationella bönekonferensen
Söndagar kl. 12.00
Därefter i Play-arkivet

– Vi bad för att Sverige skulle bli ett missionerande land igen, säger
Anders Gerdmar som under konferensen fick en jacka med en världskarta
av OM:s Sverigeledare Daniel Stråle.

Foton: Mikael Good/Världen idag
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” Kom ihåg att 
vi inte bara 
är en platt-

form för era program. 
Vår kanal är dessu-
tom en resurs för er 
som församling.

Gudstjänster från Kristet Center i Örebro

Under en helg i augusti presente-
rades samarbetet i församlingen.

– Jag var medveten om att ni 
fanns i Sverige och jag har blivit 
upp-manad av flera olika personer 
att ta kontakt med er för att söka 
ett samarbete, men det saknades 
en naturlig och självklar kontakt. 
Därför bad jag till Herren och sa, 
om ett samarbete finns i din vilja 
då får Himlen TV7 kontakta oss , 
förklarar pastor Per-Åke Eliasson.

– När sedan Daniela Persin tog 
kontakt och önskade att få möta 
mig och församlingen, så ledde det 
fram till att hon besökte oss på ett 
församlingsmöte.

– Vi kommer att få glädje och 
bli välsignade av den kvalitet som 
finns på Himlen TV7. Inte bara 
av själva plattformen, utan också 
av innehållet där, som kommer att 
hjälpa oss att bli bättre och utveck-
las i vårt eget tv-arbete.

Per-Åke Eliasson hänvisade till 
det grunddokument som Sven 
Nilsson tagit fram för församlin-
gen som talar om att Kristet Cen-
ter ska representera en plattform 
för nationella initiativ.

– Det här är ett sådant initiativ, 
fortsatte han.

– Därför är det en glädje att gå 
in i det här samarbetet. Vi tror att 

vi nu kommer att få hjälp att göra 
en ny typ av program och att me-
diaarbetet i församlingen tack vare 
detta kommer att utvecklas.

Daniela Persin uttrycker gläd-
je och tacksamhet över samarbetet 
med denna utåtriktade, bibeltrog-
na och Israel-vänliga församling.

– Kom ihåg att vi inte bara är en 
plattform för era program. Vår ka-
nal är dessutom en resurs för er 
som församling, påminde hon om 
på församlingsmötet.

– Ja, och det är det jag kände när 
vi möttes och det var det som tog 
mig så djupt. Hittar man den ut-
gångspunkten så förlöser det något 
hos varandra, betonade Per-Åke 
Eliasson.            q

Nu i september börjar Himlen TV7 sända predikningar från gudstjänster på Kristet Center i Örebro.
Dessutom kommer församlingen att producera program i serien ”Närmare Gud”. Ytterligare programserier planeras framöver.

– Vi kommer att få glädje och bli välsignade av den kvalitet som finns på Himlen TV7, sade pastor Per-Åke Eliasson 
på det församlingsmöte där samarbetet mellan Kristet Center och Himlen TV7 presenterades.

Tillsammans med Claphaminstitutet och Världen idag arrangerade Himlen TV7 och segel-
fartyget Elida ett antal seminarier på Elidascenen under Almedalsveckan i Visby. Programmen 
som spelades in i samband med dem kommer att sändas på Himlen TV7 i höst.

– Det finns ingen motsättning mellan att vara varmt troende med ett starkt andligt liv och samtidigt vara engagerad i sam-
hällsfrågor, menar Stefan Abrahamsson, som introducerar programmen tillsammans med Per Ewert, Claphaminstitutet.

Programserien ”Två grannar” har varit bland de mest populära på Himlen TV7:s Play-arkiv. 
Tack vare gåvogivare har det nu skapats möjligheter till en andra säsong, vilket innebär fyra 
nyinspelade program.

Deras gemensamma resa har väckt 
uppmärksamhet i hela kristenhe-
ten. Deras berättelse handlar om 
förlåtelsens kraft, från bitterhet och 
hat till ett liv i gemenskap där det 
övernaturliga blir naturligt. 

Artisten och förkunnaren Si-
mon Ådahl beskriver programseri-
en ”Två grannar” som ett bönesvar 
och en uppfyllelse av många män-
niskors profetior. Han hoppas att 
den profetiska dimensionen i pro-

grammen ska hjälpa till att tina upp 
frusna människor.

– En hälsning i vardagen gör att 
människor blir öppna för evange-
liet och förstår att det måste finnas 
en Gud, fortsätter han.

– Vi tror att människor genom 
programmen ska hitta en relation 
med Jesus, fyller Örjan Armgren i.

– Jesus är personlig med var och 
en av oss. Han möter oss inte i en 
klump. Det finns en väldig kraft i 

relationen med Jesus.
Daniela Persin är glad över att 

responsen från understödjare gjort 
att en andra säsong av programse-
rien nu kan produceras och sändas 
på Himlen TV7.

– Den här programserien presen-
terar evangeliet, att nå ut till dem 
som ännu inte känner Jesus, vil-
ket är en av kanalens tre pelare, sä-
ger hon.

– Ett stort tack till alla gåvogivare 

som gett sitt stöd till produktionen 
av dessa program! Vi ber och hop-
pas att de nya programmen ska väl-
signa många!           q

Ny säsong av ”Två grannar”

Elida-scenen på Almedalen:

Politisk hetluft på däck

Örjan Armgrens och Simon Ådahls  gemensamma resa har väckt uppmärksamhet i hela kristenheten. Snart kommer den andra säsongen av pro-
gramserien ”Två grannar”.
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Undervisning

Kristet Center Örebro
Söndagar kl. 17.00
(repris onsdagar 17.00)
Därefter i Play-arkivet

Livsberättelser

Två grannar
Se serien i Play-arkivet
Fyra nya avsnitt spelas
in under hösten

Nyheter och fakta

Politisk hetluft på däck
Start tis 1 okt, kl. 19.00
(repris fredagar 21.15)
Därefter i Play-arkivet

Mellanösternfrågan, frågor om 
människovärde och nedrustnin-
gen av det militära försvaret av 
Gotland var ämnen som diskutera-
des på Elidas däck i samband med 
sommarens Almedalsvecka.

– Vårt uppdrag med Elida är att 
sprida de goda nyheterna om Jesus 
och Guds Ord. Jag brukar säga till 
ungdomar på Elida: ”Var inte idio-
ter!”. Idiot kommer från grekis-
kan och betyder ”politiskt ointres-
serad”. Med politik kan man va-
ra med och påverka samhället och 
bidra till en förändring i sitt land, 
säger Elidas kapten Stefan Abra-
hamsson om seminarierna under 
Almedalsveckan.

– Det finns ingen motsättning 
mellan att vara varmt troende med 
ett starkt andligt liv och samtidigt 
vara engagerad i samhällsfrågor. 
En sak som är väldigt viktig för oss 
är relationen mellan Sverige och 
Israel. Det handlar om själva grun-
den för allt mänskligt liv, om tio 
Guds bud och grunden för vår ci-
vilisation.

– Det är otroligt viktigt att Sve-
rige och länder runtomkring vi-
sar stöd och solidaritet med ett 
land som är kulturbärare för själva 
grunden för vårt liv. Vi är mycket 

glada och tacksamma för samarbe-
tet med Himlen TV7 som gör att 
ännu fler kan ta del av opinions-
bildningen från Almedalen, avslu-
tar Stefan Abrahamsson.          q

Vill du ha ett besök av Simon 
Ådahl och Örjan Armgren för 
ett möte med sång, musik och 
förkunnelse, där även Himlen 
TV7 presenteras? 

Eller ett besök av kanalche-
fen Daniela Persin som talar 
om något av dessa teman: ”Var-
för bevakar Himlen TV7 Isra-
el och Mellanöstern?”, ”Var-
för be för Jerusalem?”, ”Messi-
as-tecken i Gamla testamentet” 
eller ”Vårt framtidshopp”?

Inget arvode tas ut för möte-
na, däremot en kollekt för Him-
len TV7:s mediearbete.

Kontakta oss via e-post på
respons@himlentv7.se för 
ytterligare information och 
bokning.

Ådahl-konsert 
eller möte med 
Israeltema?

Har du tid över och vill hjäl-
pa till som volontär på Himlen 
TV7? Vi söker frivilliga på föl-
jande områden:

– översättning
– tekniskt stöd till tittare 

(över hela landet)
– sprida information om ka-

nalen
– förebedjare
– producera och redigera 

program
– koordinera Himlen TV7-

möten och event

Anmäl ditt intresse genom 
att kontakta oss via vår e-post 
respons@himlentv7.se.
Tack för ditt engagemang!

Simon Ådahl.

Daniela Persin.

Vill du bli en 
volontär?
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Nu kommer 20 nya böneskole-
pass i den andra säsongen av "Bö-
neskola" med temat “Be ut Guds 
Ord” . 

I programmen kommer Patrik 
Sandberg, ledare för Sverigebö-
nen, att visa tittarna hur man kan 
be utifrån bönerna i Gamla och 
Nya Testamentet.

Patrik Sandberg tar med tit-
tarna i bönens spännande värld 
genom att ge bibliska exempel 
på böner och bönesvar. Hans un-
dervisning ger oss tro och utma-
nar oss samt förmedlar jordnära 
exempel och praktik.

Serien är för dig, din familj, 
kyrka och stad där du kan anv-
ända undervisningen och sedan 
gå in i ett pass av praktik på 15-
90 minuter var du än är.

– Bibeln beskriver hur ett sam-
hälle kan vändas rätt när bedjar-
na träder in i gapet, säger Patrik 
Sandberg och nämner Mordekai 
och Ester som exempel.

Han beskriver tre delar i varje 
böneskolelektion där den första 
delen är Uppenbarelse om Gud 
– att lära känna vem Han är ge-
nom Bibeln. 

– Del två handlar om Skrift-

ställen där vi läser och ber ut 
Guds ord. 

Den tredje utmaningen över 
sju dagar är att göra något av det 
som vi har hört i undervisningen.

Programmen sänds under hela 
hösten och har premiär fredagen 
den 12 september kl. 20.15, med 
repris måndagar kl. 18.30.     q

Det finns flera sätt att följa med på 
vad som händer på Himlen TV7.  
Följ oss gärna via sociala medier via 
@himlentv7 (facebook, instagram 
och youtube). Du kan även bestäl-
la vårt elektroniska nyhetsbrev via 
talongen på baksidan av denna tid-
ning eller via formuläret längst ned 
till höger på hemsidans startsida: 
www.himlentv7.se.

På hemsidan får du även program-
tips, information om aktuella serier 
och om nya program, samt beskriv-
ningar av strategiska samarbeten och 
viktiga uppdateringar.

På talongen och på hemsidan kan 
du även beställa vår tittartidning 
som kommer ut 2-3 gånger per år – 

du kan både beställa åt dig själv och 
beställa extranummer för att dela ut 
tidningen till vänner, grannar, släk-
tingar eller i församlingen.

En gång i månaden, den andra lör-
dagen i månaden kl. 18.30 sänder vi 
dessutom en halvtimmes långt pro-
gram som heter ”På resa med ka-
nalen” där vi delar med oss av ny-
heter från Himlen TV7, exempelvis 
nya program, medarbetare eller nya 
samarbetspartners.        q

Kanalchef Daniela Persin, programledare Ruben Agnarsson och produktionschefen Rodney Mollberg i 
"På resa med kanalen" i september.

Följ med vad som händer på Himlen TV7

Nyheter och fakta

Besök vår webbshop!
Undervisningen med Derek Prince är några av program på Himlen TV7 som uppskattas 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? Behöver 
kristna också befrielse från onda andar?

I denna praktiska handbok, baserad 
på Bibeln, besvarar Derek Prince des-
sa och många andra livsviktiga frågor. 
287 sidor.

Hopp för Sverige
Hopp för Sverige är, som titeln antyder, en 
hoppfull bok. Författarna blundar inte för 
nuläget, men pekar på det hopp som finns 
i evangeliet. Syftet med boken är att mo-
bilisera en gräsrotsrörelse av kristna, inom 
olika samhällssektorer, som vill överlåta 
sig till bön och reformatoriskt arbete. 

Hopp för Sverige är ett reformatoriskt 
manifest. 275 sidor.

 www.himlentv7.se/shop

260 kr

249 kr

Derek Prince: Bönekort
12 olika kort med samlade bibelord för olika situationer. Be ut Guds Ord 
över olika områden i ditt liv. Stora, lätt plastade bokmärken, 10×19 cm. 
Text på båda sidor.Utgivna av Derek Prince Ministries Sverige. Nedsatta 
från 98 kr till 70 kr. Korten och boken “Guds kraft genom proklamation” 
på 106 sidor säljs till paketpriset 150 kr (ord 197 kr).

Bäste herrn, låt mig få leva
När Max var ung pojke hämtades han och 
hans bror av tyska SS-män i sitt hem i Kiel-
ce, Polen. Tillsammans med många an-
dra judiska pojkar fördes de till arbetslä-
ger i Cieszanów. Senare hamnade Max i 
tvångsarbetsläger i Starachowice och förin-
telselägret Auschwitz-Birkenau och tvin-
gades i krigets slutskede gå en dödsmarsch 
till koncentrationslägret Mauthausen.

99 kr

70 kr

150 kr

På resa med kanalen
Andra lörd i månaden (från okt)
kl.18.30 (repris ons 20.15)
Därefter i Play-arkivet

Tillsammans ber vi
I slutet av september har det nya förbönsprogrammet ”Tillsammans ber vi” premiär. 
De första fyra programmen leds av Sven och Anna-Karin Almkvist och serien fortsätter 
därefter även med andra programledare. Programmet sänds varannan måndag.

Premiärprogrammet den 30 sep-
tember – liksom efterföljande två 
program i serien – är inspelade. 
Från den 11 november sänds pro-
grammen live från Himlen TV7:s 
studio i Uppsala. 

Böneämnena tas emot från tittare 
via e-post forbon@himlentv7.se.

Under de tre första program-
men kommer Sven och Anna-Ka-
rin Almkvist att tala om att vara en 
tillbedjare, om frälsningens bety-
delse, om vägledning genom bön. 
Första livesändningen har temat 
helande till ande, själ och kropp.

De är avskilda missionärer ut-
sända från Elimförsamlingen Ås-
tol, en ö längst ut vid västkusten 
utanför Tjörn.

– Vårt uppdrag är att ”med alla 
medel sprida, stärka och fördjupa 
Ordet och bönens funktion i det 

sekulariserade Sverige, Norden 
och Europa”, säger Sven och Anna-
Karin Almqvist.

Andreas Forsberg medverkar 
också och leder tittarna i lovsång 
och tillbedjan.

– Vi tror att programmen kom-
mer att möta tittarnas behov och 
samtidigt ge dem en strategi för 
sitt böneliv, säger Sven Almqvist 

och får medhåll av Anna-Karin:
– Programmen vill aktivera dem 

som tittar att be tillsammans med 
oss.

Den 25 november är Gertrud 
Storsjö med team programleda-
re. Då är temat befrielse från falska 
profetior. 

Gertrud Storsjö är född i Fin-
land men har växt upp i Sverige 
och tidigare officer i Frälsningsar-

mén. Hon är kunnig inom budd-
hism och hinduism som hon stu-
derat under många år. 

Hon är en omtyckt predikant 
och bibellärare som även är verk-
sam som själavårdare . 

I sin förkunnelse visar hon på de 
österländska religionernas fram-
marsch i vårt samhälle men fram-
för allt vill hon tala om vad Kristus 
har att erbjuda oss.

I Gertruds team kommer det att 
vara med personer som har upp-
levt befrielse från religiösa bind-
ningar, i synnerhet från New Age, 
och de kommer att berätta om si-
na erfarenheter och vara med och 
be för tittarna.

I det första programmet som 
sänds den 25 november är temat 
befrielse från falska profetior där 
Helén och Jan-Olov Kristherzon 
berättar om hur de blivit bund-
na av falska profetior som uttalats 
över dem och hur de förstod att de 
inte var från Gud

– Det kan även handla om själs-
liga böner och förhoppningar som 
läggs ut över oss, säger de. 

– Vi uppmuntrar tittare att 
skicka in böneämnen om de upp-
lever att de sitter fast i sådant som 
talats ut över dem men som kan-
ske inte är från Gud så att de kan 
frigöras i de planer som Gud har 
för dem istället. Ett klart tecken på 
att ett ord inte är från Herren är att 
man känner sig sönderriven och 
sårad efter det och står där utan 
hopp och utväg. Herren kan till-
rättavisa, men visar alltid på en ut-
väg och möjlighet till upp-
rättelse.

Den 9 december leder Simon 
Ådahl och Örjan Armgren för-
bönsprogrammet då betonin-
gen ligger på personlig betjäning 
med fokus på att be för sjuka, både 
för allvarliga sjukdomar och små 
krämpor.

Den 13 januari är Elin och Ro-
land Kero från Örebro programle-
dare. De har fokus på upprättelse 
inom olika områden.

– Vi tror att programmen kommer att möta tittarnas behov och samtidigt ge dem en strategi för sitt böneliv, säger 
Sven och Anna-Karin Almqvist.

Bön och själavård

Tillsammans ber vi
Start 30:e sept, kl. 19.00

Den 25 november är Gertrud Stor-
sjö med team programledare. Då är 
temat befrielse från falska profetior.

Örjan Armgren och Simon Ådahl.

Dessa fyra team roterar under 
våren. Varje program har ett spe-
cifikt tema, både i undervisning 
och förbön. Följ med vilka te-
ma som är aktuella via webbsidan 
och skicka in förbönsämnena.

Vi ber även för andra ämnen i 
vårt förbönsteam.

– Vi tror att dessa program 
kommer att betjäna våra tittare, 
där programledarna inledningsvis 
kommer att ge undervisning i te-
mat för att sedan ge utrymme för 
förbön och gemensam bön, säger 
kanalchef Daniela Persin.          q

Patrik Sandberg från Sverigebönen är programledare för "Bönes-
kola".

Bön och själavård

Böneskola, säsong 2
Att be ut Guds Ord
Start tors 12 sept, 20.15,
repris mån 16 sept kl. 18.30
Därefter i Play-arkivet

Att be ut Guds ord
I andra säsongen av serien "Böneskola - Att be ut Guds ord” tar 
Patrik Sandberg med tittarna i bönens spännande värld genom att ge 
bibliska exempel på böner och bönesvar.

Sprid denna 
tidning om 
Himlen TV7

Vill du sprida information 
om Himlen TV7? 

Beställ valfritt antal 
exemplar av denna tidning 
för utdelning. 

Fyll i ditt namn, adress och 
telefonnummer på den por-
tofria svarstalongen på baksi-
dan och fyll i hur många tid-
ningar du önskar, så skickar 
vi dem utan kostnad.

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

www.himlentv7.se

Tittartidning från den kristna TV-kanalen Himlen TV7 • september 2019

När innehållet avgör

För andra året i rad sänder Himlen TV7 från bönekonferensen från Ralingsås, som även i år besöktes av förebedjare från Tanzania.
För femton år sedan började en bönerörelse i Tanzania, där  en del församlingar i dag ber varje dag, andra varje vecka, för Sverige.

På den nationella bönekonferensen på Ralingsås i mitten av augusti, medverkade ett team av förebedjare från Tanzania.

För andra året i rad sänder Himlen TV7 program från den nationella bönekonferen-sen som i år hade temat ”Eld över Sverige”.

Programmen sänds på söndagar kl. 12.00 från början av september, därefter ligger de olika avsnitten i Play-arkivet.   Sid 4

Bön för Sverige i fokus
Foto: Mikael Good/Världen idag

Ledare: 
Bön – gemenskap med Gud

Sid 11
Sid 2

Sid 3

Tillsammans ber vi
Himlen TV7 startar förbönsprogram     Sid 9

Samarbete med
Kristet Center
Himlen TV7 börjar sända predik-ningar från Kristet Center i Örebro.                        Sid 6

”Århundradets 
mirakel” på 
Golanhöjderna

Sid 12

Missa inte 
filmen varje 
lördagkväll

Sid 5

Politisk 
hetluft 
på Elida

Sid 7

Martti Ojares 
Hinder för väckelsen   

Sven Nilsson
Kriget om våra sinnen

Att be utifrån 
Guds ord
I böneskolan ”Be ut Guds Ord” tar Patrik Sandberg med tittarna i bö-nens spännande värld    Sid 8

(ord 98 kr)

Rea
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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

Johanna Sandahl 
är mjölkbonde på 

gården Vasen i Nye

Stefan Jonsson är den lo-
vordade gitarristen i Dire 
Straits Tribute som år efter 
år drar fulla konserthus runt 
om i Sverige.

Och Stig Lindell har 
medverkat på Nobels 
Fredspriskonsert i Oslo, en 
av världens största musikut-
sändningar i tv.

De träffades i samband 
med Fame Factory, musik-
talangtävling på TV3 där 
Stefan var gitarrist medan 
Stig var kapellmästare och 
arrangör.

Konserten ”Kalla tider, 
varma hjärtan” med Ruben 
Agnarsson i Västra Fågel-
viks kyrka i somras var ett 

genrep för en planerad kon-
sertturné i början av nästa 
år med anledning av att han 
släpper en ny bok, om sä-
kerhetspolitik, på Sjöbergs 
förlag. Turnén sker i samar-
bete med Världen idag och 
Himlen TV7.

– Bibeln kopplar ett lands 
säkerhetssituation till det 
moraliska och andliga till-
ståndet i landet, säger Ru-
ben Agnarsson.

Han hänvisar till den is-
raeliske landsfadern David 
Ben Gurion när han 82 år 
gammal i dokumentärfil-
men ”Ben Gurion – epilo-
gue” berättar om sin stora 

uppskattning av de bibliska 
profeterna, där han beskrev 
profeten Jeremia som den 
störste:

”Jag har en känsla av att 
det han sade var sanningen. 
Han förstod politik mer än 
kungarna. Men han var im-
populär”, sade David Ben 
Gurion om Jeremia, som 
varnade för ett kommande 
krig och förutsåg att hans 
land skulle invaderas.      q

När Janne Blom var ton-
åring kastade han stinkbom-
ber i församlingen Livets 
ords ventilationssystem. I 
dag är han pastor i samma 
församling och verksamhets-
chef över dem som en gång 
jagade honom.

I tre program i serien ”Li-
vets äventyr” – två av dem 
inspelade på spännande fis-
keresor i Norges storslagna 
natur – kommer Janne Blom 
att berätta om sin barndoms 

fiskeresor, om vägen till fräls-
ning, hur han försonades 
med sin pappa på dennes 
dödsbädd och hur soppkök i 
invandrarområden och natt-
vandring under stökiga Upp-
salanätter skapat goda rela-
tioner i kommunhuset.      q

Tillsammans med kapellmästare Stig Lindell och gitarristen Ste-
fan Jonsson höll Himlen TV7:s Ruben Agnarsson konsert i Västra Få-
gelviks kyrka i somras. Nu sänds konserten på tv.

Från värsting 
till pastor

Kalla tider, varma hjärtan

Rodney Mollberg är ny produktionschef på Himlen TV7.
– Jag tror att det är mycket som Gud vill göra framöver, inte minst 
genom Himlen TV7, säger Rodney, som bland annat har jobbat i 
tolv år på GOD TV.

Rodney Mollberg är 
ny produktionschef

Rodney Mollberg har en ge-
digen erfarenhet av kristet 
mediearbete. Han började 
sin mediabana redan i mitten 
av 1980-talet som ljudtekni-
ker på Sveriges Radio.

Senast kommer han från 
den internationella tv-ka-
nalen GOD TV där han in-
ledningsvis ansvarade för att 
koordinera det skandinavis-
ka programblocket för att dä-
refter vara projektledare för 
kanalens översättningspro-
cesser till kinesiska.

Rodney Mollberg jobba-
de även med kanalens sänd-
ningsteknik, som utgick ifrån 
Jerusalem. Under sina 12 år 
på GOD TV fick han en bred 
erfarenhet av projektledning 
och blev hela tiden uppdate-
rad när det gäller den teknis-
ka utvecklingen.

– Det är inte så lätt att bara 
hoppa in i ett nytt tv-projekt. 
Min önskan är att det man 
gör fullt ut ska vara i Guds 
plan, så det tog ett tag innan 

jag tackade ja, berättar Rod-
ney Mollberg.

– Nu upplever jag att det 
är rätt och att det är rätt tid. 
Det är därför en väldigt stor 
glädje att börja på kanalen. 

– Jag tror att det är mycket 
som Gud vill göra framö-
ver, inte minst genom Him-
len TV7. 

– Detta är min längtan 
och min bön: att Guds vilja 
verkligen ska få ske genom 
kanalen.

– Det är ett jättehärligt 
team här på Himlen TV7, 
jag ser verkligen fram emot 
att få jobba med dem, tilläg-
ger han.

Kanalchef Daniela Persin 
är glad över den nya förstärk-
ningen.

– Med Rodney i teamet 
förstärker vi den tekniska 
kompetensen vilket är ett 
viktigt steg, bland annat för 
att kunna göra live-sändnin-
gar från studion i Uppsala i 
framtiden, säger hon.

– Vi är även glada för att 
Jouni Niemi, som byggde 
upp och såg till att studio-
tekniken nu finns på plats, är 
med oss som konsult även i 
fortsättningen.                      q

För varje ny medlem 
som anmäler sig som 
medlem till Korset i Has-
selas stödförening via 
Himlen TV7 (450 kr per 
år) får kanalen 450 kro-
nor av en företagare 
som på så sätt spons-
rar både Korset i Hassela 
och Himlen TV7.

Vid Sveriges geografiska 
mittpunkt, djupt förankrat 
i urberget, står i dag ett 30 
meter högt kors, som en på-
minnelse om Sveriges krist-
na arv. Resningen av korset 
skedde den 1 juli 2011, något 
som fick stor uppmärksam-
het i både profana och krist-
na medier. 

Byggnationen av och verk-
samheten kring korset i Has-

sela, som exempelvis bö-
nesatsningar i samband med 
nationaldagen, finansieras via 
medlemsavgifter till stödföre-
ningen St Staffans kapell. 

Den som via Himlen TV7 
anmäler sig som medlem till 
Korset i Hasselas stödföre-
ning (det kostar 450 kr per 
år) bidrar till att även Himlen 
TV7 får 450 kronor av en fö-
retagare som på så sätt spons-
rar både Korset i Hassela och 
Himlen TV7.

Mejla ditt namn och din 
adress till respons@him-
lentv7.se och skriv ”Kor-
set i Hassela” så får du en avi 
på 450 kr från föreningen 
St Staffans kapell, samtidigt 
som Himlen TV7 får motsva-
rande summa från företaget 
som sponsrar samarbetet.   q

Vid kung Carl XVI Gustafs 70-årsdag år 2016 fick en delegation från 
Korset i Hassela en audiens hos kungen där de överlämnade en minia-
tyr av korset till Sveriges statschef.

– Det är en väldigt stor glädje 
att börja på Himlen TV7, jag 
tror att det är mycket som Gud 
vill göra framöver, säger Rod-
ney Mollberg.

Musik och kultur

Kalla tider, varma hjärtan
Månd 23 sept, kl. 19.00,
därefter i Play-arkivet

Livsberättelser

Livets äventyr
Premiär 20 okt kl. 18.00
Därefter i Play-arkivet

Jerusalem-studion 
når nationerna
På Heaven TV7:s redaktion 
i Israel jobbar sex personer, 
med Jonathan Hessen som re-
daktionschef.

För tillfället produceras två 
populära program: TV7 Israel 
News som sänds varje vardag-
skväll, samt Studio Jerusalem 
som textas till svenska på tis-
dagar, med repris torsdag och 
lördag.

Programmen sänds på en-
gelska men översätts på alla 
koncernens kanaler: på svens-
ka, finska, estniska och ryska.

Vill du stödja Himlen 
TV7:s Israelprogram och bid-
ra till en förändrad Israelbild 
i Sverige?

Sätt in din gåva på bankgi-
ro 760-2014 och märk din gå-
va ”Israel” eller använd vårt 
swishnummer för Himlen 
TV7:s Israel-satsning: Swish 
nr 123 544 1951.                 q

Stöd vår Israel-
satsning via swish 
nr 123 544 1951.

Jonathan Hessen och Yair Pinto i Jerusalem-studion.

Himlen TV7 i samarbete 
med korset i Hassela
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Mellanöstern i allmänhet och Is-
rael i synnerhet är ständigt under 
mediernas lupp. Martti Ojares och 
Pekka Sartola samtalar i program-
met ”Aktuellt från Mellanöstern” 
om aktuella händelser i regio-
nen och väver även in ett bibliskt 
perspektiv.

– Jesus var jude och världshisto-
riens viktigaste händelser har skett 
just där och gör det fortfarande, 
fortsätter Martti Ojares.

Pekka Sartola har skrivit ett 
20-tal böcker om Israel och Mella-
nöstern. En av de senaste, med ti-
teln ”Myter och  fakta” som kom-
mit ut både på finska och på en-
gelska, är en sammanställning av 
hundratals dokument, beslut och 
avtal som behandlar frågan om Is-
rael är en laglig stat eller en olaglig 
ockupation av Palestina.

Boken beskriver hur Israels ställ-
ning som stat inte i första hand 
bygger på FN:s delningsplan från 
29 november 1947 utan på San 
Remo-resolutionen från Natio-
nernas förbund den 25 april 1920 
och den 24 juli 1922, samt artikel 
80 i FN-stadgan från den 24 okto-
ber 1945.

Pekka Sartola är pastor, förfat-
tare och förläggare, och valdes år 
2009 till Finlands mest uppskatta-
de kristna författare i en tittarun-
dersökning som tv-kanalen Hea-
ven TV7 gjorde.            q

Mellanöstern – världens brännpunkt

Via Solidaritetskampanjen – som 
Keren Kajemet, Himlen TV7 
och Vänskapsföribundet Sverige-
Israel tagit initiativ till – deltar du 
i ett upprop som uttrycker åsik-
ten att Sverige ska förbättra sina 
relationer med landets Israel.  Att 
plantera träd är ett praktiskt sätt 
att visa solidaritet med Israel och 
stödja landets utveckling. 

Keren Kajemet har nu tagit 
kontakt med Utrikesdeparte-
mentet för att få en tid att läm-
na över en lista på alla namn som 
vill se en förbättrad relation mel-
lan Sverige och Israel. När UD 
nu ska byta ledning blir detta ex-
tra angeläget.

2 500 betalningar på samman-
lagt 1,2 miljoner kronor har hit-
tills kommit in och nu är det an-
geläget att så många som möjligt 
deltar i uppropet.

När du planterar tre träd gen-
om att sätta in 300 kr på Keren 
Kajemets swish 123 204 6647 
eller bankgiro 733-9518 får du 
ett unikt Solidaritetsdiplom och 
ditt namn inkluderas på listan 
över personer som önskar se en 

normalisering av Sveriges relati-
on till Israel.

Om du önskar vara anonym, 
men ändå vill stå med i listan 
över personer som önskar se en 
normalisering av Sveriges relati-
on till Israel, kan du meddela Ke-
ren Kajemet detta via mejl (in-
fo@kl.nu) eller telefon (08 - 661 
86 86).

Den som ger 1 200 kr i Solida-
ritetsuppropet planterar 10 träd 
samt får Max Safirs bok ”Bäste 
herrn, låt mig få leva” utan extra 
kostnad.       q

– Jesus var jude och världshistoriens viktigaste händelser har skett just där och gör det fortfarande, säger Martti Ojares, 
som tillsammans med Pekka Sartola leder programmet Aktuellt från Mellanöstern.

Mellanöstern är världens brännpunkt, en slags tidens klocka, säger Heaven TV7 Medias verks-
tällande direktör Martti Ojares, som tillsammans med Mellanösternexperten Pekka Sartola leder 
ett av Himlen TV7:s mest populära program: Aktuellt från Mellanöstern.

I slutet av september startar den 
andra säsongen av programserien 
”Århundradets mirakel” på Him-
len TV7 med Keren Kajemets Max 
Federmann och  Ruben Agnarsson 
från Himlen TV7 som programle-
dare.

Det blir totalt åtta program som 
beskriver utvecklingen i Israel från 
det att landet utropades år 1948 till 
slutet av 1960-talet. 

I de första två programmen är 
Franziska Levy, som överlevde Fö-
rintelsen, gäst. Programledarna be-
söker under serien bland annat 
Sions stad, där sionismen starta-
de för drygt 3000 år sedan, och Tel 
Aviv, vars befolkningstillväxt explo-

derade när tyska emmigranter flyd-
de Nazityskland och bosatte sig i 
staden på 1930-talet.

Beteckningen ”Den vita staden” 
syftar på de 4 000 byggnader i Bau-
haus-stil i Tel Aviv som byggdes på 
1930-talet av judiska arkitekter som 
emigrerade till staden från Nazi-
tyskland.

I flera av programmen besöks 
Golanhöjderna, där Israels utsatta 
geopolitiska läge tydliggörs.          q

Franciska Levy.

Ny säsong av Århundradets mirakel 

Programledarna Max Federmann och Ruben Agnarsson besöker Golanhöjderna.

På plats i Golan

Israel

Århundradets mirakel
Start 23 sept, kl. 20.15, 
repris 26 sept kl. 22.00
Därefter i Play-arkivet.

Israel

Aktuellt från mellanöstern
Fre 13 sept, kl. 20.00
Finns i Play-arkivet

Slutspurt för vår
Solidaritetskampanj

 
 

	

Till	/	To:		 	 Aune	Weitman	

En	lund	om	1000	träd	planteras	i	Israel	på	din	80-årsdag	till	bestående	
minne	av	och	uttryck	för	min	uppskattning	av	dig	som	livskamrat.	

A	grove	of	1000	trees	has	been	planted	in	Israel	on	your	80th	birthday	in	
lasting	memory	and	appreciation	of	you	as	my	life	companion.	

Jacob	Weitman	

Träden planteras inom den gröna ringen runt ökenstaden Beér Sheba i 
södra Israel med en platsmonterad plakett till evigt minne.  

      Stockholm 19 mars, 2016  
  

														
 

	

			KEREN	KAJEMET	SVERIGE	

Keren Kajemet Israelfonden

Jubileumsdiplom
Israel 70 år

Sjuttio träd har planterats i Negevöknen i Israel.Trädplantering och solidaritetsupprop för att 
förbättra relationerna mellan Sverige och Israel

Keren Kajemet
Israelfonden, Sverige

Solidaritetsdiplom

När innehållet avgör

Antalet bränder i Israel slår rekord:

Nu behövs mer 
effektiva brandbilar
Israels fiender använder sin 
kreativitet till att uppfinna 
nya sätt att skapa terror 
istället för att konstruktivt 
skapa drägliga liv för sina 
egna invånare.  I Israel är 
man beredd på, att under 
de torra sommarmånaderna, 
hantera bränder som uppstår 
naturligt i terrängen på grund 
av värmen. De senaste åren 
har emellertid antalet bränder stigit kraftigt som ett resultat av terrorn och 
inneburit en stor utmaning för Keren Kajemet Israelfonden (KKL).

Eftersom staten Israel givit oss ansvaret för all befintlig skog och vegetation, 
tar vi denna uppgift på stort allvar.  För oss är det inte enbart en fråga om 
nyplantering av träd. Det gäller även att skydda befintliga planeringar. Därför 
har KKL en egen brandkår med egna brandbilar.  Dessa har bekämpat över 
1000 bränder sedan april i fjol.

Brandbilarna har gått på högvarv de senaste åren och börjar bli slitna och 
omoderna. Vi behöver en ny generation brandbilar som är mer effektiva i 
brandbekämpningen. KKL i Jerusalem gör nu ett upprop till alla supporters 
runtom i världen att hjälpa till att finansiera utbytet av brandbilarna.

I Sverige har vi satt som mål att försöka få in en halv miljon kronor som 
bidrag till införskaffandet av en brandbil. (En brandbil kostar cirka 4 miljoner 
kronor). Nu vädjar vi, tillsammans med Himlen TV7,  till alla Israelvänner i 
Sverige att hjälpa oss att nå målet en halv miljon kronor. 

Ingen skall lyckas knäcka våra ambitioner att utveckla landet. Vi skall, 
med stor beslutsamhet, bekämpa effekterna av denna terror. Ett varmt 

I S R A E L  2 0 4 0I S R A E L  2 0 4 0
Keren Kajemet 
Israelfonden

tack för din beredskap och välvilja att stödja vår 
brandbekämpning runtom i Israel! 

Vi uppskattar din vänskap och ditt stöd. Märk din 
gåva med ordet ”Brandbil”.

Sätt in din gåva på Keren 
Kajemets bankgiro 733-9518 
eller swishnummer 123 204 6647

När innehållet avgör

STARKA LIVSBERÄTTELSER. GUDSMÖTEN. MIRAKLER. JESUS. 

W W W . S J O B E R G S F O R L A G . S E

”NJUT AV EN SKÖN WEEKEND TILLSAMMANS”
VARMT VÄLKOMNA ! 

OLOF OCH SARA VINNARDAG

Lorem Ipsum

15% RABATT MED KODEN: TV7

MALMÖS EGET  DESIGNHOTELL

Företagare: Vill du sponsra Himlen TV7 med en annons 
i programtidningen? Kontakta oss på e-post:

respons@himlentv7.se
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Undrens Gud 

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:

Ett liv

Serien består av korta, sanna berättelser om ungdomar 
från olika länder som spelar sig själva i de dramatisera-
de dokumentärerna. Hopp finns, oberoende av ålder eller 
kultur. 

John Fenn - 
Att känna igen 
Guds röst

John Fenn är en amerikan 
som ivrar för husförsamlin-
gar och en levande gemen-
skap med varandra och med 
Gud. 

Birger Skoglund 
- I den profetiska 
vågskålen

Tar upp högaktuella ämnen 
och ger ut ett väckelserop till 
Skandinaviens folk. Allvar-
ligt utmanar och uppmuntrar 
till att förbereda sig inför Je-
su återkomst. 

Davids slunga

Hur ska vi hantera och besegra det onda vi möter i vår 
värld? Mats Nyholm, direktor i S:ta Clara kyrka, tar oss 
med till ett av Bibelns mest kända slagkampen mellan Da-
vid och Goliat. 

Bönedanser

Bedja kan man också genom 
dans. I dansen som leds av 
den Helige Ande ber samti-
digt anden, själen och krop-
pen. Bönerna, undervisnin-
gen och danserna utförs av 
Miisu Piipari.

Jag mötte Messias

Vittnesbörd av judar som mött sin Mes-
sias. Producerad av: One for Israel.

Martyrernas 
röst

De flesta kristna församling-
arna, upp till 70 procent, le-
ver och verkar utanför väst-
ländernas gränser. Miljo-
ner av våra trossyskon lever i 
länder där religionsfriheten 
begränsas.

På Jerusalems 
murar - Böneskola

I serien “På Jerusalems mu-
rar” undervisar Lars Enarson 
bl.a. om bön. Lars Enarson är 
verksam som bibellärare och 
internationell förbönsledare. 
(Se avsnitt 35-43).

Aktuella program i tablån:

Sverigeaktuellt
Programledaren och journalisten Ruben Agnarsson belyser 
aktuella frågor och kommenterar nyheter runt om i Sverige, 
samt intervjuar dessutom intressanta gäster i studion.

                 
Andra måndagen i månaden kl. 20.15

(repris fre kl. 18.30)

Ett amerikanskt magasinprogram med inriktning på per-
soner, fascinerande livsöden, aktuella fenomen och musik 
ur ett kristet perspektiv.

Vändpunkten

Steg i tro
Petrus vågade kliva ur båten ut på vattnet, med blicken fäst 
på Jesus. Vi kan också få ta del av fantastiska upplevelser till-
sammans med vår Herre om vi bara vågar lita på Honom och 
ta steg i tro. 

Premiär tor 3 okt kl. 20.45
(repris sön kl. 19.45)

Eld från Jerusalem 
Se och lyssna på undervisning från den stora Konungens stad, 
Jerusalem. Pastor Oren Lev-Ari undervisar i dessa program 
som är inspelade på gudstjänster i församlingen King of Glo-
ry.   

Tor kl.  19.00

Skapelsen kan omöjligen existera utan Skaparen. He-
la universum basunerar ut Guds existens och Bibeln be-
kräftar allt vad man kan se.

Evangelisten Åke Samuelsson undervisar 
och vittnar om att vandra i den Helige An-
des ledning. 

Klarsyn - Helande

Undervisning Undervisning

Undervisning

Missionsfält

Evangeliet sprids och kärlekens gärningar bygger ett mer 
människovärdigt liv. Producerad av Fida International, de 
finska pingstförsamlingarnas missions- och biståndsorganisa-
tion, och lokala församlingar.

Tecken och under

Film och dokumentär Film och dokumentär

Livsberättelser Nyheter och fakta Nyheter och fakta

Bön och själavård Mission Undervisning

Vi är en församling... 
...  för alla åldrar, med 

fokus på att resa upp 
nästa generation.

...  som förkunnar och  
tror på Guds Ord.

...  som vill nå och  
betjäna sin stad.

...  som prioriterar 
mission.

...  som står upp för Israel 
och det judiska folket.

www.kristetcenter.se
Pionjärgatan 1, Örebro
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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 och vill ge: ___________ kr  per månad.

  q Sänd mig autogiroblanketter.

Övrigt:   q Jag vill ge en engångsgåva 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: ....................................................................................................................

Himlen T V7
c/o Korsets stöd

Tittartidning från den kristna TV-kanalen Himlen TV7 • september 2019

När innehållet avgör

För andra året i rad sänder Himlen TV7 från bönekonferensen från Ralingsås, som även i år besöktes av förebedjare från Tanzania.
För femton år sedan började en bönerörelse i Tanzania, där  en del församlingar i dag ber varje dag, andra varje vecka, för Sverige.

På den nationella bönekonferensen på Ralingsås i mitten av augusti, medverkade ett team av förebedjare från Tanzania.

För andra året i rad sänder Himlen TV7 program från den nationella bönekonferen-sen som i år hade temat ”Eld över Sverige”.

Programmen sänds på söndagar kl. 12.00 från början av september, därefter ligger de olika avsnitten i Play-arkivet.   Sid 4

Bön för Sverige i fokus
Foto: Mikael Good/Världen idag

Ledare: 
Bön – gemenskap med Gud

Sid 11
Sid 2

Sid 3

Tillsammans ber vi
Himlen TV7 startar förbönsprogram     Sid 9

Samarbete med
Kristet Center
Himlen TV7 börjar sända predik-ningar från Kristet Center i Örebro.                        Sid 6

”Århundradets 
mirakel” på 
Golanhöjderna

Sid 12

Missa inte 
filmen varje 
lördagkväll

Sid 5

Politisk 
hetluft 
på Elida

Sid 7

Martti Ojares 
Hinder för väckelsen   

Sven Nilsson
Kriget om våra sinnen

Att be utifrån 
Guds ord
I böneskolan ”Be ut Guds Ord” tar Patrik Sandberg med tittarna i bö-nens spännande värld    Sid 8

De möjligheter som i dag finns när 
det gäller att nå ut till människor 
via medier är obegränsade. Svens-
ken tillbringar sex timmar till me-
diekonsumtion varje dag.

Vi tror att vi står inför en väckel-
se i Sverige. I denna situation vill 
Himlen TV7 betjäna genom att 
sprida evangeliet om Jesus Kris-
tus, ge gedigen bibelundervisning 
och förmedla nyheter och under-

visning om Israel via TV.
Du som delar denna vision är 

välkommen att gå med i Bärarlaget 
och på så sätt ge en gåva varje må-
nad till kanalens arbete och även 
gärna be för arbetet. Kanalens 
ekonomi bygger på frivilliga gåvor. 
Varje gåva har betydelse! 

Du kan också ge en engångsgå-
va till vårt bankgiro 760-2014 eller 
swishnummer 123 677 9300. 

Använd talongen här nedanför 
för att anmäla dig till Bärarlaget. 
Du kan dessutom anmäla dig 
genom att betala din första må-
nadsavgift direkt till vårt bankgiro 
760-2014 eller swishnummer 123 
677 9300. Glöm då inte att skri-
va "månadsgivare" samt din komp-
letta adress och och e-postadress i 
meddelandefältet. Tack för ditt en-
gagemang!                   

Anmäl dig som månadsgivare via talongen här nedanför. 
Använd bankgiro 760-2014 eller swishnummer 123 677 9300 för att  ge en en-
gångsgåva. Mottagare: Korsets stöd r.f. 

Du kan också beställa fler exemplar av denna tittartidning för att dela ut till andra 
på talongen nedan eller via e-post: respons@himlentv7.se.

Använd bankgiro 760-2014 eller swishnr 123 677 9300 för att ge din gåva.

Välkommen till Bärarlaget!

Himlen TV7 hålls uppe av människors frivilliga gåvor och böner.

Den som blir månadsgivare med minst 250 
kr/månad under minst ett år eller ger minst 
2500 kr som engångsgåva får boken ”Resan 

som fortsatte” utan extra kostnad.


