
Guds Frid, 
  
Fick denna länk av en syster i Herren nyss...  

Jag upplever att detta är viktigt att spridas – detta händer i dag! 
  
http://www.onejerusalem.org/2010/11/muslims-violate-french-

lawwhil.php = Muslimer bryter fransk lag 
Watch this video and then pray that we are able to keep this from 

happening here. 
(Titta på denna video och be sedan att vi kan undvika detta från att hända här.) 
  
Tyvärr är detta på engelska!  

Filmen talar om hur Muslimer samlas på vissa gator i Frankrike för offentlig 

tillbedjan och blockerar gator utan tillstånd... 
  
Hennes vädjan om att vi ska be att kunna undvika att detta händer här (i USA)... 
Ja, det sker väl redan på gator i New York... jag har i alla fall sett likande 

foton/filmer... men de kanske har tillstånd? 
  
Men med ”Kristna ledare” som skriver brev om att vi har ”gemensam grund” 

med Muslimer, så är risken stor att det kommer att hända... även i andra 

länder... 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_25-11-10.html  

Denna ”dialog” med Muslimer är helt i enlighet med Charta Ecumenica - deras 

riktlinjer! 

http://tidenstecken.se/charta.htm - Charta Oecumenica är inte från Gud 

Här står bl.a: 

11. Att odla relationerna till Islam 

Vi vill intensifiera umgänget mellan kristna och muslimer och kristen-muslimsk 

dialog på alla nivåer. 

Dialog var det, och samtal om tro på den ende Guden (som flera kyrkor redan 

menar att muslimer tror på). Om man då skickar missionärer till muslimska 

länder eller upprättar en aktiv kristen församling i ett muslimskt bostadsområde 

i Sverige, betyder det då att vi bryter mot Charta Oecumenicas skrivna 

konsensus Vi förbinder oss att möta muslimer med respekt, att samarbeta med 

muslimer i gemensamma angelägenheter.(???) Kristen tro är unik, det finns 

inget utrymme för att i dialogens namn kompromissa med islam om trons 

grunder när det gäller frälsning och försoning genom Jesus Kristus, Guds son.  
Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) som står bakom Charta Oecumenica 

har redan gett ut förslag på hur muslimer och kristna ska kunna be tillsammans! 

 

Här ett exempel hämtat från detta dokumentet. 
Order of a Christian-Muslim common prayer 

(Closing ceremony of an interreligious meeting) 

Lighting of candles at Quran and Bible 

Opening: Reading of Al Fatiha 

Från: Karin Jansson 
Datum: 2010-11-28 21:22:53 
Till: 'Karin Jansson' 
Ämne: FW: Paris now, USA next? (Paris nu, USA nästa?) 
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Story from the life of the Prophet 

Song about the appearance of the Prophet 

8 Prayer-parts for meditation 

The Our Father with Muslim commentaries 

Ritual of sharing bread and dates 

(Believers, Christians and Muslims, gathered in a circle passed a loaf of bread, 

breaking a piece of it and presenting it to the neighbour, and a plate of dates. 

They shared the food and wished each other "Peace" / "As-alaam") 

Benediction 

Låt oss inte skrämmas av detta till “främlingsfientlighet”… Vi har blivit varnade 

av Herren och Han har lovat att vara med oss – även under förföljelse! 

Vi ska naturligtvis söka ”dialog” med Muslimska individer, men med motivet att 

vi ska söka förmedla Kristi Evangelium till dem för att de ska få Frid med Gud!  

Någon annan ”dialog” - utifrån ett kristet perspektiv - är obibliskt...  De behöver 

ju Jesus Kristus lika mycket som du och jag! 
  
Låt oss stå fasta i Herren Jesus Kristus! 
  
För Sanningen,                                       

Karin Jansson 

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för 

sanningen. 2 Kor. 13:8 

OBS! Denna e-mail går till mitt arbete och har inget med mina personliga åsikter 

att göra! 
(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att 

länkarna i detta e-mail fungerade då detta e-mail skickades ut) 
Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de 

webbsidor som jag länkat till i detta e-mail – det är just den artikeln jag länkat 

till som jag vill framhäva. 
  
  
 
--  
Meddelandet har kontrollerats mot virus  
samt skadligt innehåll av MailScanner  
och förmodas vara säkert. 
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