
 Förtydligande angående "Hörnan" Jesaja 9:10 
Då det framkommit kritik av innehållet i "Jesaja 9:10" vill jag här göra vissa 
förtydliganden. Tveksamheterna har handlat om Jonathan Cahn och hans bok 
"The Harbinger". 

Jag vill börja med att säga att den aktuella "Hörnan" inte handlar om Cahns 
"The Harbinger" utan om händelserna kring 9/11, 2008 års finanskris och om en 
eventuellt framtida fortsättning på vad jag betraktar som domar över den 
amerikanska nationen. De uppgifter som är hämtade från "The Harbinger" 
handlar endast om vissa faktauppgifter.  

Vad som i övrigt framkommer i Cahns bok har jag inga synpunkter på då jag 
inte är tillräckligt insatt i bokens innehåll och inte heller har varken tid eller lust 
att fördjupa mig i dess teser. Det framgår också redan i första stycket att boken 
fått kritik. 
                                                                                                                                                            
The Harbinger, en redogörelse i bokform som kritiserats från flera olika håll.  

Den aktuella "Hörnan" innehåller uppgifter från en mängd olika källor, lika lite 
som jag kan ansluta mig till allt som dessa källor skrivit, sagt, tyckt eller tänkt, 
lika lite kan jag gå i godo för Cahns samtliga teser. 

Att man hämtar vissa uppgifter från någons textuttalande betyder inte att man 
därmed sympatiserar med allt denna organisation eller person skrivit, sagt, tyckt 
eller tänkt. 

I inledningen påpekar jag också att läsaren själv skall bilda sig en uppfattning 
om bärigheten i artikelns innehåll, en bärighet som för övrigt inte till fullo kan 
analyseras förrän hösten 2015.  

Självklart får var och en själv bilda sig en uppfattning om bärigheten i de 
uppgifter som framkommer i denna artikel. 

Inte heller är det ju så att Cahn och jag skulle vara ensamma om att kalla 9/11 
för en dom över den amerikanska nationen. Inte minst David Wilkerson var inne 
på en liknande analys av 9/11 och betecknade händelsen som en dom och en 
uppmaning till omvändelse. 

Slutligen, att ledande amerikanska politiker vid två av nationens mer 
betydelsefulla dygn efter 9/11 lyfter fram Jesaja 9:10 och där Edwards formligen 
bygger sitt tal kring denna Bibelvers, detta tillsammans med mullbärsträdet - 
cederträd, tegelmurar - huggen sten och de aktuella börsfallen på de Judiska 
Högtiderna, detta kan jag personligen inte tolka som något annat än en Herrens 
varning.  
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