
 

Vår  vision  
predikoserie 27 april - 18 maj  
!
!
Roseniuskyrkan vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns 
grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. 
!
!
Vision = syn 
Vision betyder syn. När vi under några veckor ska fokusera på 
Roseniuskyrkans vision handlar det om att öva sig i att se klart: 
vad är viktigt för oss? Ägnar vi oss åt det som är centralt? Vi ska 
också öva oss i att se långt: Var vill vi vara om tio år? Vilka initiativ 
vill vi ta? Det blir lättare att prioritera och 
utvärdera vår verksamhet med en en gemen-
sam syn på var Roseniuskyrkan ska ha sitt !
Vision kan också betyda en syn från Gud. Vi vill  
att Guds vilja ska forma Roseniuskyrkan, därför är  
vår vision resultatet av mycket bibelstudium, bön och reflektion. !
Du inbjuds – nej, ombeds! – att inte bara sitta av dessa 
gudstjänster utan delta i samtalet om vår vision. En vision 
behöver delas och ägas; inte bara av anställda och styrelse utan 
av hela gemenskapen. Så våga ställa frågor, komma med 
synpunkter och tänka igenom vad visionen innebär för dig! 
Exempel på frågor finns på baksidan!  !

fokus!



Jesus i centrum 
• Vad betyder det att ha Jesus i centrum för ditt liv? 
– och för hela vår gemenskap? 

• Tycker du Jesus är i centrum för Roseniuskyrkan idag?  
• Vad kan vi göra för att Jesus ska vara mer i centrum? 

(Läs gärna Kol 1:13-20; Luk 24:36-49; Jes 42:1-4) !
På Bibelns grund 
• Upplever du att Bibeln hålls högt och hålls kär i 
Roseniuskyrkan? 

• Hur kan vi hjälpa varandra att förstå Bibeln  
bättre och tillämpa den i vår situation? 
(Läs gärna Jes 55:8-11; 2 Tim 3:14-17; Neh 8:8-12) !

Ett andligt hem 
• Är Roseniuskyrkan ett andligt hem för dig? – 
Varför/varför inte?  

• Upplever du att det finns plats för nya  
människor i Roseniuskyrkan? 

• På vilket sätt kan vår gemenskap bli mer 
inkluderande, stöttande, personlig, äkta? 
(Läs gärna Rom 12; Fil 2:1-5; 1 Joh 4:4-21) !

Med hjärta för Stockholm 
• Vad tror du Gud vill att vi ska göra av 
Roseniuskyrkans plats i centrala Stockholm?  

• Känner du omsorg om Stockholm och 
delaktighet i dina grannars och kollegors liv? 

• Vilka praktiska uttryck för Guds omsorg kan vi 
visa upp för Stockholm? 
(Läs gärna Jer 29:4-7; Upp 21-22; Matt 5:1-16)


