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Nu vankas det äntligen mot jul! Adventstiden är en härlig tid av förberedelse, men
med handen på hjärtat även en tid av
stress. Det är mycket som ska göras, julhandlas, julstökas och många människor
som man ska träffa. Ibland kan man undra
var julfriden är, och kanske rent av önska
att julen redan skulle vara förbi, så att man
kunde få den där efterlängtade julfriden!
Därför vill vi uppmuntra dig att mitt i allt
som ska göras använda adventstiden till
att på ett särskilt sätt lyfta blicken och fästa den på Jesus. Låt adventstiden vara en
förberedelse för Hans tillkommelse på jorden som vi firar! Kanske är det någonting

som du inte behöver göra? Ironiskt nog
var adventstiden tidigare en tid av fasta!
En tid att skala av och bereda en väg för
Herran. Jesus ger en frid som övergår allt
förstånd. Han är fridsfursten, som Jesaja
profeterade skulle komma.

Ty ett barn blir oss fött,
en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud,
Evig Fader, Fridsfurste.
Så skall herradömet bli stort

och friden utan slut
över Davids tron
och hans kungarike.
(Jes 9:6-7)
Detta stora mirakel är värt att firas. Det är
värt att minnas. Det är värt att jubla över.
Vi hoppas att du får en fantastisk adventstid och jultid! Gud är god och Han har
goda planer för dig!

Vi på Vision Sverige önskar dig en
riktigt God Jul! Gud välsigne dig!

Välkommen att fira Jul med oss på Vision Sverige
Det vi börjar fira nu, har förvandlat
våra liv för alltid! Därför vill vi
verkligen fira julen på riktigt, och
vi hoppas att du vill fira med oss!
Från den uppesittarkvällen den
23:e december, julafton och hela
julhelgen fram till nyårsafton
igenom bjuder vi in till julfirande med
Vision Sverige kl 19:00-21:00 med
sång och musik, starka vittnesbörd,
andakter och väldigt mycket värme,
glädje och skratt! 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 vill även bjuda in särskilt till att
fira nyårsafton med Vision Sverige
kl 19:00-21:00 samt särskilt firande
över tolvslaget. Kvällen kommer
bjuda på glädje, värme, tillbakablickar,
framtidsblickar och mycket bön för
det kommande året!
Vi hoppas att få fira julen och nyåret
2018 med just dig! 
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Stå med oss på Vision Sverige!

När året börjar lida mot sitt slut så faller
det sig naturligt att summera den tid som
varit. Vi på Vision Sverige är otroligt tacksamma för det år som snart har varit och
ser fram emot det år som kommer. Året
2018 har varit otroligt händelserikt och
vi har sett många efterlängtade framsteg.
Vi har breddat vår tittarbas genom Canal
Digital och når nu ut till över 1.4 miljoner
hushåll! Under året har vi också ökat med
över 5.000 likes på facebook. I skrivande stund har över 8.800 personer ”lajkat”
vår sida (många av dessa är faktiskt muslimer!!), vilket resulterar i att vi når ut till
mellan 20.000 och 50.000 personer på
Facebook varje vecka med budskapet om
Jesus Kristus! Hösten 2018 innebar också
en flytt till Sverige, då vi äntligen flyttade vår Sverige Live-studio till Stockholm!
Vi har producerat mängder av program
som täcker en mängd olika områden. Vi
har utökat vårt team och kan därför bland
annat sända från konferenser i högre grad
och med större flexibilitet än tidigare. Ge-

nom våra sändningar har mängder med
människor blivit starkt berörda av Gud
och vi har fått se väldigt många helanden.
Listan kan göras lång, men vi summerar
året med ordet tacksamhet!

Vi vill använda de talanger som Gud har
lagt i våra händer: TV. Här når vi ut till otroligt många människor med vittnesbörd,
undervisning och evangeliet om Jesus
Kristus på ett personligt och livsnära sätt.

Samtidigt innebär de välsignelser vi fått
uppleva under det här året ett utökat ansvar inför nästa. Det vill vi förvalta på bästa
sätt genom att göra ännu bättre program
med ännu högre kvalité för att rusta redan
kristna till ett djupare lärjungskap med Jesus, och framför allt för att bära ut evangeliet om Jesus Kristus till hela Sverige!
Vårt land behöver Jesus, och Sverige står
verkligen på en vågskål. Det har vi sett inte
minst i valet, som i skrivande stund fortfarande inte är avgjort. Det är en kamp om
vårt land. Det är en kamp om vårt lands
regering: både den fysiska, men också den
andliga. Men vi vet att Jesus bär på segerbanéret! Det är så vi går in i 2019: Med
bön, tacksägelse och ökat tempo. Sverige
skall bli frälst!

Din hjälp är nödvändig i detta arbete.
Trots att vi kan nå ut till en så stor mängd
människor till en låg kostnad, så kan vi inte
nå ut till en enda människa om vi inte är
många som är med och bär. Därför är just
din hjälp både viktig och värdefull i detta
arbete. Vi hoppas att du vill stå med oss i
att se Guds rike utbredas över Sverige och
se många människor bli frälsta! 2019 kan
bli ett möjligheternas år! Om du inte redan
är partner med oss, så vill vi be dig överväga att bli det. Även en liten gåva per månad gör stor skillnad!
Stort tack för din förbön och stort tack för
din gåva! 

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)
• 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!

T l f : 0 8 6 7 7 7 6 7 6 • w w w. v i s i o n s v e r i g e . c o m • m a i l @ v i s i o n s v e r i g e . c o m

- en del av Visjon
Norge familjen

