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Det bästa av Sverige Live
hela sommaren
Efter att ha smakat på sommarens första
hemodlade jordgubbar, njutit av ovanligt
varma maj- och junimånader och firat
midsommar med massor av sill, så går
det inte att tveka: Sommaren är här! Så
är den även på Vision Sverige där vi drar
ner något på tempot. Det märks bland
annat på Sverige Live, som inte kommer
sändas live nu i sommar, utan redan har
gått in i reprissändning. Sedan start har
vi nu hunnit göra över 200 Sverige Live,
och i sommar visar vi några av de allra

bästa kvällarna från Sverige Live, varje
vardagkväll här på Vision Sverige! Vilket är
ditt favoritavsnitt?
Men till trots, så är det inte helt tomt i
studion! I skrivande stund spelar Jonathan
Svensson in en predikoserie på LoveRevival
och våra live-böner på Facebook Live
fortsätter. Samtidigt planeras några riktigt
spännande program som kommer spelas
in efter sommarens vila!

Vi hoppas att du får en underbar sommar
med mycket glädje, vila och nåd från vår
Herre Jesus Kristus! Vi ber att du ska få
höra Hans röst och att just Du ska få bli
använd för att utbreda Hans rike! Jesus bor
i Dig, och Du har fått den Helige Ande som
ett sigill! (Ef 1:13) 

Livesändning på Facebook direkt från
New Wines sommarkonferens i Vänersborg
Sommar är lika med konferenser, och nu i
veckan kommer vi sända på Facebook live
direkt från New Wines sommarkonferens
i Vänersborg. Sändningarna kommer
senare även att visas på våra
reguljärsändningar på TV Vision Sverige!

Under konferensen kommer bland andra
Andrea Wigglesworth (bl.a. grundare
av 10 kristna hälsocenter med fokus på
andlig och emotionell friskvård), John
E. Thomas (ledare för Streams Ministries
som bland annat undervisar om profetisk

drömtydning). Vi är övertygade om att det
kommer bli en fantastisk och utrustande
konferens som vi inte kan vänta att få dela
med er! Följ med! 
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Stå med som en förbönspartner i sommar!
Vi vill tacka alla er som står med i bön
för Vision Sverige! Ert bönearbete är
ovärderligt, och utan er hade vi inte kunnat
göra det vi gör idag! Att stå i bön och arbete
för ett förändrat Sverige är ingenting man
gör ensam. Vi är övertygade om att Jesus
har stora planer för hela Hans kropp och
vi gläder oss med varje framgång i Guds
rike och står i bön för att få se och höra fler
sådana nyheter. Lika övertygade är vi att
Gud har stora planer för TV Vision Sverige
som en del av Kristi Kropp i Sverige som vi
bara har sett en glimt av ännu.
Vi brinner för att göra vad vi gör bäst:
Sprida evangeliet, rusta Kristi Kropp med
undervisning och vittnesbörd, och att vara
till välsignelse för andra församlingar med
de verktyg Gud har anförtrott oss med.
De senaste åren har flera profetiska ord
talats ut över Sverige. Två av dem är dessa:
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och
HERRENS härlighet går upp över dig!
(Jes 61:1)
Säger ni inte att det ännu är fyra månader
kvar till skörden?
Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur
fälten har vitnat till skörd.
Joh 4:35)

Vi ser redan nu hur Gud har ökat takten
i Sverige, och vi vet att Gud kommer
fortsätta öka Sitt tempo. Skörden i Sverige
är stor. Därför vill vi också öka takten för
att följa med i Jesu fotsteg. Här behöver
vi dig! Som vi skrev ovan, kan vi inte
göra detta ensamma. Vi behöver er som
bönesupporters. Stå med i bön för Vision
Sverige!

nya kontakter. Be att de som blir frälsta ska
få kontakt med församlingar som passar
just dem ute i landet. Be för de araber som
tittar på våra program på språkcaféer, att
de ska bli frälsta.
Vi tackar dig för att du står med i bön för
TV Vision Sverige! Tillsammans skriver vi
historia i himlen! 

Be för himmelska visioner, be för en
välsignad ekonomi så att vi kan göra fler
anställningar. Be om gudomlig ledning i

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! 

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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