Vi behöver en
VISION!

Vi behöver en
VISION!
”Jesus försonar människor med Gud, varandra och med hela skapelsen.
Han bryter ner murar mellan judar och hedningar, slavar och fria, män och kvinnor.
Därför är vi överlåtna till att vara helande gemenskaper
som engagerar sig i försoning överallt där synd och ondska råder.
Vi önskar vara mångfacetterade gemenskaper av hopp
som inser korsets kraft att försona det som synden splittrat.
Detta innebär att vi behöver överskrida våra egna preferenser
och möta människor vi uppfattar som annorlunda.
Vi behöver vara aktiva i att bryta ned barriärer
mellan raser, kulturer, kön, sociala klasser och etniska grupper.
Vi är övertygade att kyrkan, nationellt och globalt,
är tänkt att vara en gemenskap av mångfald
eftersom Jesus är Herre över alla nationer, stammar och språk.
Vi vill inte nöja oss med status quo när detta inte reflekterar Rikets kultur,
utan vi vill passionerat be att Guds Rike skall komma här och nu
och förverkliga Fridsriket mitt ibland oss.”
(Ur Vineyards Kärnvärderingar)

UPPENBARELSEBOKENS
VISION!
Uppenbarlesboken 4–5

Uppenbarlesboken 4–5
”Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen…”

Uppenbarelsbokens himmelska vision:
…Till församlingar med både positiva och negativa sidor…
…I en tid av ökat lidande och förföljelse…

Om himmelska VISIONER…

”Någon satt där…” som
”syntes mig likt…”
och kring tronen var
”en regnbåge som var som smaragd”.
Inför Guds härlighet
räcker inte språket och andra bilder till.
Guds är djupast sett outgrundlig
i sitt väsen och härlighet!

Tronrummet…

Tronrummet…

Tronrummet…

Tronrummet…

Den nya sången:
”Och de sjöng en ny sång:
Du är värdig att ta boken
och bryta dess sigill,
ty du har blivit slaktad, och med ditt blod
har du friköpt åt Gud
människor av alla stammar och språk
och länder och folk.
Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud,
till präster åt honom.
Och de skall vara kungar på jorden.”
(Upp 5:9–10)

”…och med ditt blod
har du friköpt åt Gud
människor av alla stammar och språk
och länder och folk.
Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud,
till präster åt honom.
Och de skall vara kungar på jorden.”
(Upp 5:9–10)

”Israel slog läger framför berget. Mose gick
upp till Gud, och Herren talade till honom
från berget: ”Så skall du säga till Jakobs
släkt och förkunna för Israels folk: Ni har
sett vad jag gjorde med egypterna och hur
jag har burit er på örnvingar och fört er hit
till mig. Om ni nu lyssnar till mig och
håller mitt förbund skall ni vara min
dyrbara egendom framför alla andra folk –
ty hela jorden är min – och ni skall vara ett
rike av präster och ett heligt folk som tillhör
mig. Detta är vad du skall säga till Israels
folk.”

”Jag såg vidare i synerna om natten hur en som
liknade en människa kom med himlens skyar; han
nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt
honom gavs makt, ära och herravälde, så att
människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna
honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra,
och hans rike skall aldrig gå under…
Därefter skall den Högstes heliga få riket och besitta
det för evigt, ja, i evigheters evigheter…
Och herradömet, väldet och storheten hos rikena under
himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga.
Deras rike skall vara ett evigt rike, som alla välden
kommer att tjäna och lyda.”

(2 Mos 19:3–5)

(Dan 7:13–27)

Exodus/Påsken!

Daniels vision

”…och med ditt blod
har du friköpt åt Gud
människor av alla stammar och språk
och länder och folk.
Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud,
till präster åt honom.
Och de skall vara kungar på jorden.”

Abrahams löfte

(Upp 5:9–10)

Tempelvisionen

Adams/Gudsavbildens
upprättelse

Psalm 32

Av David, en dikt.

Faran med himmelsk eskapism…

Och de skall vara kungar
på jorden.”

VISIONEN: Att bygga en
ny skapelse tillsammans

Eden Upprättad!
”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och
havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från
Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som
sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans
folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon…
…Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och
Lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd, som bär frukt
tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad, och trädets blad är läkemedel för folken. Och
ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall
tjäna honom. De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. Och det skall
inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud
skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet.”
(Upp 21–22)

”Vi är övertygade att kyrkan, nationellt och globalt,
är tänkt att vara en gemenskap av mångfald
eftersom Jesus är Herre över alla nationer, stammar och språk.
Vi vill inte nöja oss med status quo när detta
inte reflekterar Rikets kultur, utan vi vill
passionerat be att Guds Rike skall komma här och nu
och förverkliga Fridsriket mitt ibland oss.”

