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Frälsning för Ismaels söner
Ny programserie på svenska och engelska
I slutet av april spelades en ny programserie
in som vi är otroligt förväntansfulla på att
få släppa! Frälsning för Ismaels söner, eller
Reaching the Sons of Ishmael, som den
engelska titeln är spelades in i 8 avsnitt på
vardera språk och handlar, som du kanske
gissat, om frälsning för muslimer. Dessa
program är riktade framförallt till redan
kristna och församlingar och ger oerhört
värdefulla verktyg för hur just du och din
församling kan nå ut till muslimer på ett
effektivt sätt!
Med oss i programmen hade vi några
av de bästa: Christian Åkerhielm,
missionsdirektor på Livets Ord, och
därmed ansvarig för hela deras enorma
missionsarbete, där de möter oerhört
många muslimer, både i mellanöstern
i de gamla Sovjetländerna. Christian
har själv bott med sin familj flera år på
missionsfältet i flera olika länder. Robert
Johansson, också han från Livets Ord är
ansvarig för deras lokala missionsarbete
i Uppsala, där de ser otroligt många

muslimer ta emot Jesus och har en helt
ny bibelskola på arabiska och farsi med
över 150 elever, varav nästan samtliga är
före detta muslimer som nu tagit emot
Jesus! Daniel Pasha kommer från Iran och
blev frälst för över 20 år sedan. Han har
ett fantastiskt vittnesbörd och har lett
över 1000 människor till Jesus sedan han
blev frälst. Kristin och Micael Lahtinen är
inte bara profiler på Vision Sverige, utan
är verkliga missionärer både i Sverige
och utomlands sedan många år tillbaka.
De reser runt till olika delar i framförallt,
men inte enbart, mellanöstern och har
verkligen fått bli använda av Gud i att
nå mellanösterns folk och muslimerna.
Kristin är kurd och är själv före detta
muslim, precis som Daniel Pasha. Den
samlade erfarenheten från detta gäng är
alltså enorm och oerhört värdefull!
Vi är otroligt tacksamma till Jesus för de
här programmen, och vågar säga att de
kommer ge dig och din församling nästan
allting du behöver veta för att rustas,

utmanas och uppmuntras till att sträcka
dig ut till muslimerna. De är otroligt
öppna för Jesus, mycket mer än vad vi
tror. Just nu är det en speciell tid, där stora
mängder muslimer kommer till tro på
Jesus både ute i världen och i Sverige. Vi
behöver fånga den vågen och följa efter i
vad Gud gör!
Tillsammans
med
programledaren
Christoffer Ahlbäck talas det om hur vi kan
nå muslimerna och de nyanlända i Sverige,
hur vi får dem att ta emot Jesus, hur vi
vandrar med dem i de första stegen i tron
och hur vi får in dem i våra församlingar till
att bli en del av Kristi Kropp. Programmen,
som också innehåller många vittnesbörd,
kommer både utmana och uppmuntra
dig, och de kommer garanterat att ge dig
tro på att det som så många är oroliga
för i Sverige idag, är otroligt möjligt
för Jesus! 
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Apple TV – En plattform för framtidens TV
Det har varit mycket snack om Apple TV
senaste åren. Men vad är det för något?
En Apple TV kopplas in i din befintliga TV,
precis som en vanlig video-spelare eller
DVD. Men istället för att använda sig av
kabel-tv, parabol eller en DVD-skiva, så
använder den sig av internet för att visa
innehållet. Genom att ladda ner olika
kanalers appar (såsom TV Vision Sverige)
kan du se på både direktsändningar och
valfria program – dessutom i bättre kvalité
än den du får på kabel-tv och parabol!
Vidare finns möjligheten till en mängd
olika andra typer av interaktiva program
och spel – för den som vill.
Men vän av ordning har kanske noterat
att alla TV-apparater sedan början av
2010-talet är en s.k. smart-tv med appar.
Varför ska man då köpa till en Apple TV?
Emedan Smart-TV:s är underbara på
de flesta sätt så lider i princip samtliga
moderna tv-apparater av ett problem:
Avsaknaden av en gemensam plattform.
De olika tv-tillverkarna har valt att
använda sig av sitt egna system, vilket
innebär att program-utvecklarna måste
utveckla en enskild app för varje enskild
tv-tillverkare, och därtill ofta olika appar
för olika tv-modeller. Det har gjort att
utbudet för appar är begränsat för smarttv:s. Om vi på Vision Sverige skulle ge oss i

kast med att skapa en app för varje smarttv som finns i de svenska hemmen skulle
vi behöva utveckla minst 10 olika appar,
ett enormt arbete!!
Apple TV, däremot, är en välbeprövad
plattform (mobiltelefonen iPhone som
bygger på samma plattform har funnits
sedan 2007 och hade över två miljoner
tillgängliga appar år 2017!) som fungerar
på varenda TV-apparat med en HDMIingång, oavsett om det är en smart-tv eller
inte. Den välbeprövade plattformen, och
det faktum att man sparar otroligt mycket
tid om man redan har gjort en app till
iPhone och iPad, har gjort att utbudet av

appar är så otroligt mycket större på Apple
TV än på samtliga smart-tv:s gemensamt.
En Apple TV (som i dagsläget kostar mellan
1500 till 2500 kr beroende på modell)
öppnar upp för stora möjligheter både
för tittarna och för oss som TV-kanal. Här
kan vi leverera den högsta bild-kvalitén,
erbjuda Video On Demand och få bättre
kontakt med våra tittare. Dessutom är
det otroligt mycket billigare att sända på
Apple TV jämfört med satellit och kabel-tv,
en inte helt oviktig aspekt. Sammantaget
tvekar vi på Vision Sverige därför inte
för att rekommendera en Apple TV för
våra tittare! 

Bjud in Vision Sverige till din kyrka!
Vill du ha besök av Vision Sverige?
Just nu har du chansen att få just det! Vi står precis i begrepp
att börja sända ut några av de predikanter som du har mött på
Vision Sverige. Vi kommer gärna ut till din församling eller ditt
sammanhang för att dela Guds Ord och uppmuntra er! Och så

vill så klart lära känna er! Stor eller liten församling gör ingen
skillnad, vi kommer gärna!

Om du är intresserad, eller bara vill veta mer,
ring oss på 08-677 76 76

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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