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BESKRIVNING

Guds rike ger oss ett folkmedvetande som kan förlösa den självkänsla och frimodighet som svensk
kristenhet behöver inför alla utmanande samhällsförändringar. Vi måste möta dessa utmaningar som ett
folk. Vi är ett folk och som sådant har vi tillräckligt mycket gemensamt för att bär upp en alternativ kultur
och moralisk ordning mitt i ett sekulariserat samhälle. Församlingen ska vara ett tecken för Riket och
representera en begynnande upprättelse av hela livet i alla dess relationer till skapelsen och de ordningar
för människans liv som var från begynnelsen. Detta Guds syfte måste få högsta prioritet, såsom det första
vi söker och ber om. Det gäller både i vårt liv som enskilda kristna och i vårt liv tillsammans som ett Guds
folk. Först då kan vi få ett rätt perspektiv på oss själva som lokala församlingar och som kyrkofamiljer
inom kristenheten. Riket är gåvan och uppdraget. Allt församlingen är och gör måste ha Riket som
referensram. Kyrkan är Guds medarbetare för Rikets tillkommelse. Några grundläggande frågor behöver
på nytt besvaras: Hur förkunnar vi evangeliet om Riket? Hur blir kristet lärjungaskap ett vittnesbörd om
Guds rike här och nu? Hur blir den lokala församlingen ett uttryck för Guds rike? Detta är frågor som
författaren arbetar med och söker besvara med tillämpning på livet i den lokala troendeförsamlingen. Sven
Nilsson har varit i aktiv evangelisk tjänst sedan 1947, först som evangelist och senare som pastor. För
närvarande är han en del av församlingsledningen för Kristet Center Örebro, som han också varit med att
grunda. Sven Nilsson har även skrivit ett flertal böcker och varit en framträdande nationell ledare i olika
bönenätverk.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Evangeliet om Riket av Sven Nilsson - LitteraturMagazinet

andra människors syn på talet om Riket och så till sist vad "evangelium om riket" innebär för oss. En
mycket intressant sida av detta ämne är ju de profetiska

Tomasevangeliet - Wikipedia

LIBRIS titelinformation: Evangeliet om Riket : hur den lokala församlingen blir ett uttryck för Guds rike /
Sven Nilsson

Hämta Evangeliet om Riket [pdf] Sven Nilsson - jouascythunli

Evangelium (ytterst av grekiska ... Berättelserna om födelsen och barndomen utvecklades ... som var
lingua franca i den östra delen av det Romerska riket ...
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EVANGELIET OM RIKET
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