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Sommaren är definitivt inte slut ännu, 
men däremot drar en ny spännande 
termin igång! Vi hoppas att ni verkligen 
fått njuta av sommaren och Guds godhet, 
och att ni också fått vila!

Den sommar som vi har upplevt har 
både varit fantastisk och alarmerande på 
många sätt. Blandat med tidernas bästa 
badväder som nog många barn och vuxna 
uppskattat, ligger en alarmerande känsla 
av att det kanske ändå inte riktigt stämmer. 
Sverige har upplevt enorma skogsbränder 
och nu senast bilbränder. Det är mycket i 
vår tid som manar till oro, men vi vet att 
Jesus manar till hopp och tro! Samtidigt 
som vi står i bön för vårt land och i bön för 
de specifika situationer som vi upplever, 
så står vi ännu mer i bön om att Jesu 
blod ska få tvaga vårt land rent! En andlig 

förnyelse i Jesu Kristi blod och den Helige 
Ande är det enda som kan förvandla och 
förnya vårt land. Det har till och med makt 
att bringa världsliga välsignelser som kan 
påverka klimatet! Läs exempelvis som 
Elias utmaning av baals-profeterna på 
Karmels berg. (1 Kung 18) Händelsen hade 
föregåtts av många års torka, och efter att 
Elia hade gjort upp med Baals-profeterna 
och gjort andligt rent i landet, så kom Gud 
med ett regn!

I den här tiden behöver vi stå i bön för vårt 
land och vår nation. Vi behöver stå i bön 
för klimatet, för oroligheterna i samhället 
och inte minst för det stundande valet. 
Men allra mest behöver vi be att det 
svenska folket skall bli frälst, från stad till 
stad, skolor, arbetsplatser och företag, från 
hus till hus, från familj till familj och från 

hjärta till hjärta. Endast namnet Jesus kan 
rädda!

Frukt av vårt arbete
Mitt bland alla rapporter om larm och 
oro i landet, så har vi också fått ta emot 
rapporter från hela landet om hur många 
människor blivit frälsta, helade och 
förvandlade. Liv har förnyats, mångåriga 
depressioner har försvunnit genom 
handpåläggning, kallelser har upprättats, 
och för en del har kallelser kommit för 
första gången. En sak är säker: Jesus har 
inte sovit den här sommaren!!

Nu går vi in i en spännande höst, och 
mycket är på gång här på TV Vision 
Sverige! Här som följer vill vi dela några av 
de sakerna som sker, och samtidigt tacka 
dig för att du står med TV Vision Sverige! 

TV Vision Sverige står för familjen och 
äktenskapet och vi vill göra allt vi kan 
för att backa upp familjer och äktenskap 
och ge dem det stöd de behöver. Som ett 
led i detta är vi otroligt glada att kunna 
presentera två nya serier som vi börjar 
sända i höst. 

Sedan tidigare sänder vi det uppskattade 
programmet ”the Mom-Show” och nu 

utökar vi utbudet med ”The Men’s Series” 
och ”The Family Series”. Båda programmen 
kommer från Australien och behandlar på 
ett lättsamt men djupgående sätt olika 
frågor genom livet. 

The Men’s Series behandlar bland 
annat äktenskap, föräldraskap, vänner, 
ekonomi, depression och passion. The 
Family Series kommer under första 

säsongen bland annat behandla ämnen 
som småbarnsåldern, vuxna barn, tro 
och hur man för vidare tron till sina barn, 
och hur man hanterar situationen med 
två heltidsarbetande föräldrar. TV Vision 
Sverige står upp för familjen, och står upp 
för att män tar ansvar i familjen. 

Därför är vi så glada att kunna ge  
detta till Sverige.  

Fortsatta satsningar på familjen och äktenskapet



• Viasat (kanal 111)

• vsplay.se
• Apple TV

.se
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!

Hitta oss här

Se TV-tablåer på visionsverige.com

    

Ladda ner vår 
app i Appstore

iPhone/ iPad
Sök: Vision Sverige
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Få har nog missat den Livebön som 
Jonatan Svensson haft på Facebook varje 
söndag kl 21:00 de senaste månaderna. 
Responsen har blivit bara större och större, 
och så även vittnesbörden som kommit in.
– Tidigare använde jag appen Periscope 
som var populärt ett tag, berättar Jonatan. 
Det fick en oerhörd spridning under en 
tid, och jag nådde ut till väldigt många 
som inte kände Jesus. Sedan 2003 har jag 
haft en väldigt stark helandesmörjelse 
som jag är tacksam till Jesus för. Jag 
märkte att sociala medier gav en fantastisk 
direktkontakt och såg hur människor blev 
berörda av Jesus. 

När jag ber, så känner jag hur kraft går i 
vågor genom min kropp och jag tror och 
ser att detta är överföringsbart, berättar 
Jonatan.
– Detta är den nya sortens böneduk, och 
det säger jag också till tittarna: ”När du 
delar detta så kommer det sprida sig, 
på samma sätt som när man delar en 
böneduk.” Redan för 10 år sedan såg jag 
mig själv i en vision, hur jag stod framför 
en TV-kamera och förmedlade Guds 
närvaro och kärlek. Jag kanske inte tänkte 
på sociala medier då, för det fanns knappt 
och smartphones fanns inte då, men jag 
såg hur jag förmedlade Guds kärlek till 

människor i sina hem genom media
– Sedan tidigare var jag van vid Periscipe, 
men momentumet där började försvinna 
(idag är Periscope inte lika stort, reds. 
anmärkning). Då gick jag över till 
Facebook live som kom då. Jag började av 
ren nyfikenhet och tänkte: ”Låt oss se vad 
som kan hända.” Den första sändningen 
jag gjorde på facebook live, så var det en 
kvinna från Örnsköldsvik som hade två 
brutna revben och väldig smärta. Den 
smärtan försvann omedelbart! Sedan dess 
har jag fortsatt, berättar Jonatan.

Du kan följa Jonatan Svensson på både 
tv-programmen LoveRevival som sänds 
varje vecka på TV Vision Sverige där 
han intervjuar olika människor, och på 
facebook där han kör livebön varje söndag 
kl 21:00. Nedan följer bara några av alla 
vittnesbörd från livebönen:

• Höger öga har slutat rinna, nu kan jag 
se klockan på väggen med höger öga!

• Nu piper inte vänster öra längre!

• Det brinner i mitt bröst just nu. Jag har 
aldrig känt såhär förrut. Vad är detta?

• Tack Jesus! Synen har blivit helt klar. 
Samma skärpa som för 10 år sedan. 
Hallelujaaaaa

• Min vrist har varit smärtfri sedan du 
bad förra veckan. Tack Jesus.

• Jag blev helad i mitt hjärta och blev 
helad från posttraumatisk stress när 
Gud kom över mig väldigt starkt under 
två livesändningar.

• Känns som den första tiden med 
Jesus... är så tacksam för denna 
underbara närvaro av Herrens Ande i 
min lägenhet ikväll!

 

Livebön med Jonatan Svensson och 
LoveRevival

Var med och bär ut evangeliets kraft till Sverige!
Vi vill uppmuntra dig som inte redan är 
partner, att ansluta dig till den växande 
gruppen av partners till Vision Sverige. 
Den här gången vill vi slå ett särskilt slag 
för en engångsgåva av valfri summa! Ditt 
stöd bär TV Vision Sverige framåt och 
hjälper oss att ta nya landvinningar. Som 

en partner som ger en engångsgåva 
eller månatligen, kan du också på ett 
ännu tydligare sätt räkna TV Vision 
Sverige som Din kanal!  Du är med och 
bär ut evangelium till invandrare på just 
deras språk! Det är Du som möjliggör 
att människor kan få förbön och se 

genombrott. Du har del i glädjen när 
livgivande och utrustande undervisning 
från Guds Ord går ut över Sverige. Även 
den minsta gåvan räknas och hjälper till 
att bygga Guds Rike!

Tack för att du står med oss! 


