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2018 har nu tagit sin början och vi går 
framåt med trosvissa steg! Sverige 
behöver evangelium och när vi tar det där 
Petrus-steget ut ur båten, så ger vi Gud 
möjligheten att göra mirakler. Vi tror att 
Guds rike kommer att växa i Sverige under 
2018. Vi tror att vi kommer få se många 
fler frälsta i församlingarna runt om i vårt 
land. Och här finns en viktig nyckel: Inte 
bara tror vi att Sverige kommer få uppleva 
en våg av frälsning under detta år (för det 
gör vi!). Vi väljer också att aktivt tro Gud 
om detta, och vi ber och agerar därefter. 
Vi tar Petrus-steg, rakt ut i tro. Vi ber och 
proklamerar, för vi vet att bön gör en radikal 
skillnad. Vi ställer oss upp och predikar, 
och vi gör allt vad vi kan för att uppmuntra 

hela Kristi Kropp att låta evangeliets ljus 
lysa klart över Sverige. Jesus Kristus är 
Sveriges enda hopp. Många säger att det 
är en oroligare tid i Sverige än tidigare, och 
nog ser vi mörkare rubriker i tidningarna 
idag. Men faktum är att Sverige och dess 
invånare var i lika stort behov av Jesus 
som sin personlige frälsare och Herre 
för 10, 20 och 50 år sedan som idag. På 
den punkten har ingenting förändrats! 
Visst är det så, att det numerärt sett är 
fler människor idag som behöver Jesus, 
men behovet har alltid varit detsamma: 
Svenska folket måste få lära känna Jesus! 
Sverige behöver få sköljas över av Faderns 
enorma kärlek. Varje människa i detta land 
måste få sina kläder tvättade i Lammets 

blod. Varje tår behöver torkas, och varje 
rop behöver vändas till jubel. Jesus är det 
enda svar Sverige någonsin har haft, och 
vårt missionsuppdrag står fast: att ge hela 
evangeliet till hela Sverige!

Därför tar vi steg i tro. Därför väljer vi 
att tro på Gud om mirakler. Vi ber och 
proklamerar ut ett nådens år för Sverige, 
och vi agerar därefter och bär nådens 
budskap. Kraften i Jesu försoning, den 
Helige Andes ström och relationen till 
Gud som en Far (Rom 8:15) är mäktig att 
förvandla ett helt land. 

I februari kommer Carl-Gustaf Severin 
åter till Vision-huset för att spela in en ny 
säsong av det uppskattade programmet 
Urgammal tro för en modern tid. Carl-
Gustaf går in i Bibeln och studerar den 
urkristna tron, för att hitta  urkristendomen 
i modern tid. Hur kan vi bygga församling 
inför den tid som kommer? Det viktiga är 
inte att söka efter hur den ena eller den 
andra framgångsrika kyrkan idag har lagt 
upp sin verksamhet, utan att gå tillbaka till 
hur det var när Jesus var här på jorden, och 
hur det var när de första kristna började 
sprida evangeliet utöver hela världen. De 
första kristna var inte perfekta, de hade 
inga pengar, inga tv-program eller sociala 
medier, men de vände upp och ner på 
hela världen. Vad var det som fick de här 
kristna att göra detta? Finns det urkristna 

kraftkällor i vår tid? De första kristna levde 
under en svår tid med förtryck, politiskt 
och militärt förtryck, omgivna av massor av 
ockulta religioner och mycket annat som 
kändes mörkt. Men i detta kaos, så kom 
Guds församling. Vad var hemligheten till 
att dessa människor lyckades? I säsong 
två fortsätter Carl-Gustaf att studera och 
förklara detta för oss!

Även Dan Salomonsson återkommer 
under våren med en ny säsong av hans 
program Min väg, mitt liv.I programmen så 
möter vi olika personer i vardagsnära och 
livsnära samtal. Samtalen handlar både 
om olika livshistorier, men rör sig också 
kring temat kallelse. Det kommer bli tio 
avsnitt, inspelade i Uppsala, som kommer 
att börja sändas senare under våren. 

Nya säsonger 

Trosvissa steg in i 2018



• 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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Hej!!!
Jag ringde just om förbön för en gammal 
ryggskada. I ett program med Dig, 
Christoffer, bad du för mitt hjärta. Jag blev 
omedelbart helad! Prisad vare Herren! Tack 
för Vision Sverige! Gud välsigne er! 

Hej på er!
Har börjat ge till Vision Sverige nu. 
Tycker ni är jätteduktiga och hör ett bra 
jobb! Lyssnar nu på underbar lovsång av 
ungdomar. Nån konferens. Vad är det för 
konferens?  Ni håller bra kvalitet! Det ska ni 
ha en eloge för. Det kostar väl litet?
Måste uppmuntra er för det är ett tufft jobb 
att nå Sverige. Låt väckelsen lossna rejält o 
flöda fram i Jesu namn!
Eller hur? 

Till Better Life Team: 
Jag tycker om att se på era arabiska 
sändningar. Ni sjunger så fina sånger. 
Skulle önska att titeln åtminstone, kunde 
översättas till Engelska så att man kan leta 
rätt på sången i efterhand på nätet. Kanske 
hela sångtexterna?

"Ni" araber gör oerhört proffsiga 
musikvideor m.m. Så duktiga! Fina sånger 
på you tube på bla Sat 7 också.

Gud välsigna de arabiska kristna.
Gud välsigne ISRAEL! 

Respons
Vision Sverige får in respons hela tiden, per telefon, mail och på facebook. Här är lite av responsen som kommit in den senaste tiden. Vi 
är så otroligt tacksamma att få vara redskap i Guds hand, och förutom att vi är totalt beroende av Honom, så hade vi inte heller kunnat 
göra detta utan Er!

TV Vision Sverige har sedan första början 
haft en tydlig vision om att nå ut till hela 
Sverige och att därför också arbeta med 
en tydlig inriktning mot invandrare. I dag 
sänder vi två timmar på arabiska och två 
timmar på farsi varje dag, program som 
når ut till invandrare och nyanlända med 
evangeliet om Jesus Kristus. Programmen 
kan med fördel användas i församlingarna 
på exempelvis språk-caféer eller Alpha-
kurser i församlingar där man inte har fulla 
resurser på just dessa språk!

Nu satsar vi ytterligare och är så glada 
att få välkomna Arash Rezaeimehr in i 
Vision Sverige-familjen! Arash kommer 
att arbeta med vårt farsi-arbete och har 
redan funnits med på Vision Sverige 
sedan tidigare. Utöver arbetet med Vision 
Sverige, har Arash mycket erfarenhet av tv 
sedan tidigare och har bland annat gjort 
program som sänts i USA.

Arash Rezaeimehr kommer satsa mycket 

på undervisning, och har redan spelat in 
Alpha-kursen som blivit sänd på Vision 
Sverige. Arash kommer dessutom arbeta 
med att bygga upp ett nätverk av farsi-
talande pastorer i Sverige och kommer 
bjuda in dessa pastorer till att göra olika 
program. Nu närmast ligger undervisning 
om bland annat föräldraskap, och en 
djupdykning i Gamla Testamentet i Arash 
pipeline. Men detta är inte det enda. 
”Jag har många tankar och idéer i mitt 
huvud, som jag ska börja planera för just 
nu”, berättar Arash. Vi kan alltså se fram 
emot många fler program. Arash lyfter 
fram att detta är program som behöver 
lyftas fram i församlingarna. Förutom att 
vara program för Vision Sveriges farsi-
talande tittare, kommer de vara ett bra 
stöd i församlingarnas arbete gentemot 
de farsi-talande perserna. Vi är så glada 
att få välkomna Arash in i teamet, och vill 
uppmuntra Dig att be för honom, och att 
stå med oss i bönen och arbetet att hela 
Sverige skall bli frälst!. 

Stärker satsningen mot farsi-talande


