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Kära
vänner!

Jesus – detta sköna underbara namn! Vi hoppas att
du i tider av sommar och semester får god tid att stilla
dig inför Honom som är Kungars Kung och Herrars
Herre. ”Bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda
delen, och den skall inte tas ifrån henne.” säger Jesus
(Luk 10:42) För vissa har semestern just börjat, och för
andra har semestern just tagit slut. Oavsett var just du
befinner dig, hoppas vi att du kan bära med dig den
underbare kungen Jesus i ditt hjärta och att du får ro
att ta tiden med Honom! Han är vårt enda hopp, Han är
vår enda källa!

Men vi ser på ett särskilt sätt nu hur många blir frälsta
och konversationerna i Kristi Kropp i Sverige allt mer idag
handlar om skörden, frälsning och väckelse. Väckelse är
vårt enda mål och Vision Sverige sänder TV dygnet runt
med det syftet, att se människor bli frälsta, helade och
utrustade till lärjungaskap med Jesus. Under sommaren
har vi spelat in flera undervisningsprogram och sänt
flera konferenser för att du ska bli utrustad till att vara en
Jesu lärjunge i vardagen och bära ut doften av Hans rike
till en värld som Gud älskade så mycket att Han sände sin
enfödde Son.

När drygt halva året nu har gått har vi sett många
frälsta utöver vårt land, och evangelistens tjänst blir
lyft på ett särskilt sätt. Det är tid i Sverige för skörd, och
frågan är om det finns någon tid då det inte varit så.

Låt oss tro Gud om en stor skörd under fortsättningen
av det här året, och tack att du stöder TV Vision Sverige
i bönen och arbetet att vara en del i det skördearbetet!
Sverige skall bli frälst!

Bönekonferensen

Hopp för Sverige

Nu i veckan pågår Nationella Bönekonferensen på Rallingsåsgården.
Det är andra året denna bönekonferens ledd av Anders Gerdmar
går av stapeln och TV Vision Sverige är givetvis där och filmar. På
grund av problem med infrastrukturen på gården har vi tyvärr ingen
möjlighet att sända konferensen
live på satellit, men vi hoppas kunna få tillräcklig internetuppkoppling för att sända på facebook.
Konferensen kommer sändas i sin

Sebastian Staksets tältmöten har
nog inte gått någon förbi och den
21-25:e augusti är det dags igen
med nästa anhalt i Piteå. TV Vision
Sverige kommer finnas på plats
och sända hela tältmötesserien.
I spetsen tillsammans med Sebastian finns Carl-Gustaf Severin
och Hans Weichbrodt och under
sommaren har de genom sina tältmöten sett otaliga människor bli
frälsta. Det är en ny tid i Sverige
och förutom att få se många frälsta

helhet senare. Åter igen besöks vi
detta år av bönemissionärer från
Tanzania som efter bönekonferensen kommer att resa runt i Sverige
för att engagera i bön. Bland årets
medverkande finns bland andra
Ulf Christiansson, Patrik Sandberg, Magnus och Hanna Bloom,
Sven Nilsson, Magnus och Therese Axelsson, Amanda Göransson,
Claes-Göran Bergstrand och Ingrid Thordsson. 

genom tältmötet i Piteå, så hoppas
vi också att det ska gå ut ett kall till
Kristi Kropp i Sverige om att det är
tid för evangelisation och att DU
kan bli använd. Vår bön är att det
här inte ska vara toppen av evangelisationen i Sverige, utan att det
bara ska vara en början på någonting oerhört mycket större som vi
ska få vara med om i vårt land. Vi
ber att detta ska få bli ett tecken
och ett kall om att det finns
Hopp för Sverige! 
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Sverige Live tillbaka
igen

Ansiktslyfts för Vision
Sveriges hemsida

Efter ett litet sommaruppehåll är Sverige Live tillbaka igen med nya gäster
och nya vittnesbörd! Vi går en väldigt spännande höst till mötes.

I början av augusti släppte vi äntligen vår nya hemsida. Detta har varit
mycket efterlängtat, då den gamla hemsidan var begränsad både i sin
design och funktion. Bakom den nya hemsidan finns alltså inte bara ett
nytt utseende, utan även en helt ny plattform som kommer tjäna oss
mycket bättre än den tidigare. Räkna alltså med att få se fler uppdateringar
framöver. 

Sverige Live ser du varje dag kl 19-21. 

Många nya serier under hösten
Vi har redan skrivit om flera nya program som du kommer få se under
hösten, och nu släpper vi ännu fler.
Sam Wohlin, pastor i pingstkyrkan i
Karlstad kommer med en undervisningsserie som han kallar In i Trons
Värld.
Micael Lahtinen är tillbaka och
förutom sitt programledarskap på
Sverige Live har han spelat in en
undervisningsserie som heter Det
brinnande folket och handlar om
den Helge Andes eld över församlingen som Jesus kom för att tända.

ningsserien, berättar Micael.
Per-Olof Eurell är aktuellt med programserien ”Kan man tjäna pengar
och tjäna Gud!?” som handlar om
Bibelns syn på ekonomi, arbete och
vardagslivet som yrkesarbetande,
vardagstro.
Per-Olof själv har mycket erfarenhet från affärslivet och har en god
undervisningsförmåga med stort
fokus på Jesus som vi ser fram emot
att få höra. 

– Jag har kommit för att tända en
eld på jorden, och hur gärna ville
jag inte att den redan vore tänd,
och siterar Lukasevangeliet 12:49
som är en central vers för undervis-

Känner du någon som skulle vilja prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skicka SMS VSNYHET till 72721
Vill du avsluta prenumerationen? Skicka VSNYHET SLUT till 72721

Hitta oss här

• Viasat (Sverige: 138, Norge 111)
• Canal Digital (Sverige: 167, Norge 183)
• vsplay.se
• Apple TV
Se TV-tablåer på visionsverige.com

.se

Ladda ner vår
app i Appstore
iPhone/ iPad
Sök: Vision Sverige

I vår online-spelare kan du se oss live, och alltid
titta på dina favoritprogram - helt gratis!

Har din kyrka språkcafé?

Känn dig fri att använda vsplay.se som en resurs i arbetet.
Vi har program för hela 8 språk!
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