


 

Vad vill vi, egentligen?



 

Apostlagärningarna 
2:41-47

41De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade 
antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.
42De höll troget fast vid apostlarnas lära och 
gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. 43Och 
fruktan kom över alla, och många under och tecken 
gjordes genom apostlarna. 44Alla troende var 
tillsammans och hade allting gemensamt. 45De sålde 
sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till 
alla, efter vad var och en behövde. 46Varje dag var de 
endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de 
bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig 
glädje. 47De prisade Gud och var omtyckta av allt 
folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem 
som blev frälsta.



 

Matteusevangeliet 
28:18-20

18Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: 
"Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför 
ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och 
Sonens och den helige Andes namn 20och lär dem att 
hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er 
alla dagar intill tidens slut."
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Uppdrag
 Evangelisation/Mission
 Lärjungaskap/Undervisning
 Gemenskap
 Tillbedjan
 Social omsorg/Barmhärtighetstjänst



 

Uppdrag

Nyköping Vineyard är en del av den kristna 
gemenskapen i Nyköping. Vårt uppdrag är att 
utvidga Guds rike genom att vara en 
Jesuscentrerad församling mitt i samhället, 
relevant för sin samtid, baserad på öppna och
ärliga relationer, barmhärtighet, tillbedjan och 
lärjungaskap.
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Det finns inom dig.



 

Uppdrag

Nyköping Vineyard är en del av den kristna 
gemenskapen i Nyköping. Vårt uppdrag är att 

utvidga Guds rike genom att vara en 
Jesuscentrerad församling mitt i samhället, 

relevant för sin samtid, baserad på öppna och
ärliga relationer, barmhärtighet, tillbedjan och 

lärjungaskap.



 

Vad ser du?



 

Vad jag ser
 Tiggarna på gatan. 
 Den nedbrytande ensamheten.
 Osäkerheten kring och sökandet 

efter identitet.
 Destruktiva subkulturer.
 Segregation
 Tomhet.
 Missriktad tillbedjan.
 Materialismen. Jagandet efter det 

senaste, trendiga.
 Vet inte vem Jesus är, kan inte göra 

ett informerat val.
 Ingen bön, trots behov på gatorna.

Barmhärtighet

Öppna och ärliga 
relationer

Jesuscentrerad

Tillbedjan

Lärjungaskap



 

Vad ser du?



 

Ett förändrat Nyköping – för människor, 
till Guds ära.

Vision



 

Egenskaper

Galenskap

Arrogans

= Tro

= Kallelse



 

Det finns inom dig.



 

”Live intentionally, not accidentally.”



 

Ett förändrat Nyköping – för människor, 
till Guds ära.
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