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God jul!
Nu lider det äntligen mot jul och doften av
lussebullar och pepparkakor börjar sprida
sig i husen! Julen är en fantastisk tid för att
umgås med släkt och vänner, äta god mat
och framförallt förundras över miraklet
som skedde den där natten, när Guds ende
Son och Himmelrikets Konung gjorde
entré på det mest ödmjuka sätt tänkbara.
Julen är på många sätt en barnens högtid,
men också en tid för oss som är vuxna att
påminnas om att vi endast kan ta emot
Guds rike såsom ett barn. (Mark 10:15) Det
underbara är att vi har fått barnaskapets
Ande, så att vi kan ropa Abba, Fader! (Rom
8:15)

Tänk att vi får vara barn till Gud! Och tänk
att det barn som föddes, heter Fridsfurste!
(Jes 9:6) Därför ber vi att din jul inte ska
bli en stressfylld tid, utan att den skall
bevaras från all press och stress så att
du kan få uppleva sann julefrid, närmare
bestämt Kristi Frid!
Vi ber också att den här julen skall få bli
en tid då många får lära känna Jesus som
sin personlige frälsare! När vi inför julen
har gjort intervjuer till olika inslag, har vi
mött många som inte längre vet varför
vi firar jul. Bland dem som ändå vet att
julen har med Jesus att göra, har vi mött

mött flera som blandat ihop julens och
påskens händelser! Vi ber därför att vårt
land skall få beröras av Herrens Ande, att
många hjärtan blir kraftfullt förvandlade
och att mångas namn skall få skrivas in i
Livets Bok. Under den här julen kommer
tusentals, om inte miljontals människor
sjunga ”Räddningstimman för världen
slår, nu begynner vårt jubelår!” Vi ber att
det ska få bli en profetisk deklaration för
den här julen och det annalkande 2018! 

Välkommen att fira jul med Vision Sverige!
Julen har en alldeles särskild plats i
våra hjärtan, och därför är vi så glada
att bjuda in just dig till att fira jul med
oss på Vision Sverige! Tillsammans
med flera av våra underbara vänner, så
har vi värmt glöggen, förberett roliga
aktiviteter och klivit in i en underbar
julstuga för att fira jul tillsammans med
er där hemma! Vårt julfirande drar igång
redan på uppesittarkvällen den 23:e
december och pågår hela vägen fram till
nyårsafton. Samtliga program sänds från
klockan 19:00 till 21:00 och innehåller
musik och skratt, julpyssel, julandakter
och spännande möten. Tillsammans med
dig, så vill vi glädjas och förundras över
det fantastiska att vår Herre och Frälsare

Jesus föddes till vår jord! Vi ser verkligen
fram emot detta!
Vi hoppas att den här julen skall bli en
alldeles särskild jul, och att vi ska få fira
den tillsammans med just dig.
Välkommen att fira jul med Vision Sverige!
God Jul och Gott Nytt År önskar
TV Vision Sverige.
Och herdarna vände tillbaka
och prisade och lovade Gud
för allt som de hade hört och sett,
alldeles som det hade blivit sagt till dem.
Luk 2:22
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Hälsningar
"Jesus is the reason for this season" brukar
man säga i USA. Och det vill jag skicka
med dig, att ta tid att läsa julevangeliet
och tala om miraklet i Betlehem då Gud
blev människa. Jag skulle vilja önska dig
och dina nära och kära en riktigt god jul!

Mitt bland alla kalendrar för barnen så är
det viktigt att vi inte glömmer att berätta
för dem om vad julen verkligen handlar
om. Och inte bara det, utan att vi själva
sätter oss ner för att inse det stora som
Gud gjorde för människan!

/Jonatan Svensson
LoveRevival

God välsignad jul från
Youngsters, genom Lennart och Hanna

Kära tittare!
Vet du att Jesus är lika levande nu som
när han föddes av Maria för två tusen år
sedan? Han är lammet som blev slaktat
för att befria oss från både synd, skuld,
bundenhet och sjukdom. När du får lite
tid och luft omkring dig den här julen,
närma dig honom och låt honom röra vid
dig och möta dina djupaste behov!

Jag vill tacka och hälsa alla er tittare
med en varm julhälsning! Jag önskar er
en välsignad jul och ett Gott Nytt År! Vi
tackar så mycket till alla er som har bett
för oss, det har varit till stor betydelse
för programmet. 2017 har varit ett
spännande år, då vi har börjat sända live
från Stockholm, både på arabiska och
svenska. Programmen har varit till stor
betydelse för många, och flera har blivit
frälsta!

När julens budskap lanseras sker det mitt
i världshistoriens centrum. Jesus föds
i Betlehem därför att Josef och Maria
tvingades av dåtida makthavare att
besöka den lokala skattemyndigheten där.
Julevangeliets ljus, de positiva nyheterna,
placerades mitt i världshändelserna. Ett
kristet mediaarbete är att tända samma
ljus i vår tids centrum.
Hälsningar Dan Salomonsson

Anders Gerdmar
Docent och rektor
för Skandinavisk teologisk högskola

God Jul!
Merzek Botros och teamet,
Global Gemenskap

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 (kanal 111)
• 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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