S:TA CLARA
– NYCKLAR TILL TILLVÄXT
HUR KAN FÖRSAMLINGAR VÄXA?
VAD KAN VI LÄRA AV MISSIONSHISTORIEN?
HUR KAN MÄNNISKOR VARS LIV HAVERERAT BLI FÖRVANDLADE?
Se tv-serien med Carl-Erik Sahlberg som var kyrkoherde
i S:ta Clara kyrka under 24 år. Nio avsnitt.

S:ta Clara
- Nycklar till tillväxt
S:ta Clara kyrka i centrala Stockholm
växte från några få personer till en
livsförvandlande gemenskap med
hundratals kyrkobesökare varje vecka.
Hör Carl-Erik Sahlberg undervisa om de
nycklar till församlingstillväxt som han
fann i missionshistorien och tillämpade
i S:ta Clara kyrka. Resultatet blev en
mirakulös tillväxt. Ta del av en nyckel i varje avsnitt. Till hjälp för ytterligare
fördjupning finns det samtalsfrågor för grupper i en pdf-fil på programseriens
sida på Himlen TV7:s Play-TV.

Carl-Erik Sahlberg är teol.dr och docent
i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.
Han var kyrkoherde i S:ta Clara kyrka i
centrala Stockholm under 24 år. Han har även
gett ut ett flertal böcker, däribland Miraklet
S:ta Clara.

Serien visas på Himlen TV7:s Webb-TV enligt tablån.
Första sändningen börjar 28/10 2017, lördagar kl. 19.00
med repris onsdagar kl. 17.30.
Andra sändningen börjar 3/2 2018, vid samma tider.
Efter första sändning kan programmen ses på Play-TV.

I varje avsnitt
ingår vittnesbörd av
människor i S:ta Clara
kyrka som fått sina liv
förvandlade av Jesus.

Se fler program från S:ta Clara kyrka på Himlen TV7!
S:TA CLARA LIV

S:TA CLARA KONFERENS

Ny serie med berättelser om liv och
uppståndelse med Jesus.
Den börjar sändas under hösten 2017.
Efteråt kan programmen ses på Play-TV.

Konferens- och gudstjänstinspelningar.
Finns på Play-TV.

Se Himlen TV7 via
appen eller
webben.

Appen ”Himlen TV7” kan hämtas gratis på App Store eller Google Play.

Där kan man se Webb-TV enligt tablå dygnet runt och söka fram tusentals program på Play-TV.
Allt visas gratis.
Programmen kan även ses på www.himlentv7.se
Via Apple TV, Apple Airplay, Chromecast eller en vanlig HDMI-kabel kan man
få in programmen i tv-rutan.
I Finland finns kanalen även hos flera tv-operatörer.

Himlen TV7 är en allkristen och politiskt obunden tv-kanal. Tyngdpunkten ligger på
bibelundervisning, livsberättelser, dokumentärer och nyheter från Israel.
Kanalen vill göra Jesus känd och återupprätta tron på hela Bibeln.
Himlen TV7 ingår i den internationella tv-familjen Heaven TV7 Media med fem kanaler
på fyra språk: svenska, finska, estniska och ryska. Mediehuset har en nyhetsredaktion
i Jerusalem och sitt huvudkontor i Helsingfors.

www.himlentv7.se

