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För några veckor sedan fick vi in ett 
böneämne under det direktsända 
programmet Sverige Live. Böneämnet 
gällde en man som bad om förbön för 
bröstsmärta. I slutet av Sverige Live ber 
vi alltid för inkomna böneämnen, och 
vi förlöste helande över mannen med 
bröstsmärtan. Två dagar senare fick vi 
ett mejl. Det var just den mannen som 
hade hört av sig två dagar tidigare, och 
nu ville han berätta att han blivit helad! 

Han berättade att han fick bröstsmärta 
vid aktivitet och att han inte kunde gå 
längre än 100 meter utan att behöva ta en 
paus på 2-3 minuter för att smärtan skulle 
stilla sig innan han kunde gå vidare! Han 
berättade att han upplevt ett helande den 
kvällen när vi hade bett, och att han hade 
väntat en dag för att testa det innan han 
ville höra av sig med sitt vittnesbörd! Nu 
kunde han bekräfta att Gud hade helat 
honom när vi bad!

Tack Jesus!!! Vittnesbörd som detta, där liv 
förvandlas, är just det som vi älskar och 
brinner för! Om vi bara får se en frälst, eller 
en person helad, så är det värt allt! Men 
det bästa är, att Gud gör så otroligt mycket 
mer!  

Helande genom tv-rutan – mitt i direktsändning!

Pastor Merzek Botros berättade nyligen för 
oss hur han blivit kontaktad av en kvinna 
i Marocko. Hon hade sett de program som 
Merzek producerat tillsammans med TV 
Vision Sverige på internet och kontaktade 
Merzek för att få veta hur hon kunde bli 
frälst! Hon fick ta emot Jesus och hennes 
namn står nu i Livets Bok. När vi går in i 
studion för att göra ett program, vet vi 
aldrig vem som kommer att titta, och vi 
vet aldrig vad det kommer att göra för 
verkan i deras liv. Men vi går in i tro och 
varje dag med ett ord från Gud. Även om 
vi inte vet exakt vad som kommer ske, vet 
vi att Gud kommer att verka. Precis som 

regnet inte faller till marken och vänder 
åter utan att vattna jorden, så skall Guds 
ord aldrig vända åter utan att verka vad 
Han vill. (Jes 55:10-11) Vittnesbörd som 
detta är otroligt uppmuntrande för oss. Vi 
tar emot dem i ödmjukhet och glädje, och 
låter dem uppmuntra oss att gå framåt 
med kraft och frimodighet! Makten och 
äran tillhör Gud, och vi älskar att få se Hans 
namn förhärligas och Hans rike utbredas! 
Och till dig som är med och stöttar Vision 
Sverige, vill vi rikta ett STORT TACK! Du har 
just hjälp till att förvandla en människas 
liv!  

Kvinna i Marocko frälst genom TV Vision Sverige



• 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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Känner du någon som skulle vilja prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skicka SMS VSNYHET till 72721
Vill du avsluta prenumerationen? Skicka VSNYHET SLUT till 72721

I början av november, den 6:e november 
närmare bestämt, passerade vi en ny 
milstolpe för TV Vision Sverige då den 
första sändningsträffen hölls i Pingstkyrkan 
i Uppsala. Till mötet var alla de partners 
som sänder på Vision Sverige kallade. 
På dagsprogrammet stod nätverkande, 
information och presentation, samt 
viktiga och konstruktiva samtal om hur vi 
gemensamt skall gå vidare.

Med på mötet fanns flera av våra 
sändningspartners, bland andra Dan 
Salomonsson från Pingstkyrkan Uppsala, 
som också var platsen för mötet, Merzek 
Botros från Centrumkyrkan Sundbyberg 
och Global Gemenskap, Daniel Berner från 
Pingstkyrkan Vetlanda, Jonathan Svensson 
(programledare för Love Revival), Anders 
Gerdmar från Re-Formation, Carl-Gustaf 
Severin från Livets Ord och Christoffer 
Ahlbäck som representerade både Vision 

Sverige och församlingen One Heart 
Church. Även Open Doors och Pilgrim 
Media fanns med som observatörer. Jan 
Hanvold, grundare av moderkanalen 
Visjon Norge, och således även för Vision 
Sverige fanns på plats och delade sitt 
hjärta och vision för kanalen.

Gemensamt beslutades att vi skulle 
hålla sändningsträffar en gång i halvåret 
framöver och med den respons som kom 
in, känner vi en förstärkt tillförsikt över att 
vi har slagit in på rätt väg, och att detta är 
någonting från Herren. TV Vision Sverige 
har från start haft en vision om att ha en 
stark koppling till svenska aktörer, och i 
och med detta möte har vi tagit ett viktigt 
steg närmare det. Vi har sändningspartners 
från olika delar av landet, och relationen 
med dem har förstärkts.

Samtidigt finns ett stort behov att stå på 
framkant i den utveckling som tv som 
medium upplever just nu, inte minst i fråga 
om distribution. Traditionell tablåsänd tv 
upplever en kraftig minskning av tittare, 
samtidigt som tv-tittandet i stort aldrig 
har varit större. Vi har aldrig tidigare 
sett på så mycket tv och rörlig bild som 
nu. Glädjande nyheter är att TV Vision 
Sverige redan följer denna utveckling 
mycket målmedvetet och framgångsrikt. 
Exempelvis når vi i dagsläget ut till 
tusentals personer varje vecka genom 
sociala medier och får god respons från 
samtliga ålderskategorier. Samtidigt 
som vi gläds åt dagens respons som vi 
upplever som mycket god, inte minst med 
tanke på kanalens unga ålder, arbetar 
vi aktivt på utvecklingen framåt, och 
sändningsträffens samtal var ett mycket 
viktigt led i detta. 

Första Sändningsträffen för TV Vision Sverige


