
Att ta fram en vision 

När Nehemja var i Susa i Persien fick han en vision om att åka hem till Jerusalem och bygga upp 

staden (Neh 2:5) och det skulle börja med stadsmuren. Det var en vision som Gud hade lagt i hans 

hjärta (Neh 2:12) och med Guds hjälp förverkligade han den (Neh 6:15-16). En vision kan komma 

som en tanke eller som en profetisk syn.  

I Nya testamentet kan vi se att Paulus leds av en tydlig vision över sitt liv. Han fick den i samband 

med att han mötte Jesus och blev frälst (Apg 26:16-19). Ibland även en syn om att gå till en speciell 

plats (Apg 16:9-10).  

På samma sätt behöver en lokal församling en tydlig vision, som beskriver vart den är på väg. Vad 

Gud har kallat den till och talat om. En vision som kommer från Gud och är född under bön och 

lyssnande. Genom att Gud lägger något i våra hjärtan (Nehemja) eller genom att vi ser något tydligt 

(Paulus).  

En vision handlar om vad vi ser. Den är en profetisk bild av den framtid som Gud har visat och vill se 

förverkligad. En vision ser med hopp och tro vad som ännu inte finns och föder fram det genom bön, 

tro och tålamod (Heb 6:12). Visionen inspirerar till överlåtelse och uppoffringar, så att våra drömmar 

kan bli förverkligade.  

Visionen kan formuleras på olika sätt; i en kärnfull mening, i ett namn, med en bild eller i några 

meningar, en kort eller lång text. Den kan komma från en bibeltext eller ett profetiskt ord och bör vara 

född i bön. En tydlig vision hjälper människor att identifiera sig med församlingen och överlåta sig till 

det gemensamma uppdraget. Man vet vad det handlar om och vart man är på väg. Därför är det viktigt 

att varje församling bearbetar och formulerar sin vision. Det är det första steget i Apollosprocessen. 

En vision bör ha ett långt tidsperspektiv och kan sträcka sig över en period av 10-20 år. Vi föreslår att 

man formulerar sin vision i några kärnfulla meningar, som beskriver den församling och den tjänst 

man drömmer om. Det kan vara viktigt att visionen inte bara gäller församlingen, utan även ser längre 

och omfattar samhället runtomkring och missionsuppdraget. Är visionen en gudsrikesvision? Det är 

viktigt att visionen är förankrad i verkligheten så att den inte bara är fantasier och önsketänkande.  

Här följer några skäl till varför det är viktigt med en tydlig vision: En tydlig vision 

 ger människor information och frihet

 hjälper folk att överlåta sig

 förtydligar den önskade framtidsbilden

 ger motivation och inspiration

 ställer församlingen till svars för riktning och framtidsbild



Några saker att tänka på: 

 Rikta visionen främst till medlemmarna, men tänk även på dem ni vill nå, samarbetspartners,

media och samhället i stort.

 Det är tyvärr vanligt med alltför allmänna formuleringar som ”Älska Gud och älska

människor” utan att berätta för vem, på vilket sätt och varför. Avsätt tid för att definiera en

fungerande vision som ger tydlighet och stolthet.

 Låt visionen vara särskiljande mot andra församlingar genom lokal anknytning och specifika

betoningar.

 Se till att visionen har en teologisk förankring och står sig över tid.

 Håll sunt fokus i visionen. Gör den utmanande och samtidigt möjlig att uppnå.

 Skapa tro på att visionen är möjlig att förverkliga

 Se till att visionen är inspirerande – människor ska bli motiverade att utföra stordåd.

 Komplettera gärna orden med en bild eller metafor.

 Visionen kan vara lång eller kort, bara innehållet är relevant.

Några frågor innan ni börjar 

Har församlingen redan en formulerad vision?  

Om svaret är ja. Hur lyder visionen? Behöver den bearbetas? 

Om svaret är nej. Vad står det i stadgar och församlingsordning om församlingens syfte? Kan vi dra 

nytta av det vi redan har skrivit?  

Ett förslag till arbetsordning 

1. Ta tid för bön (och fasta), enskilt och gemensamt

2. Lyssna till Anden, lyssna profetiskt

3. Studera Bibeln tillsammans. Ge visionen en biblisk och teologisk förankring.

4. Samtala och dela era tankar

5. Använd eventuellt någon kreativ arbetsmetod. Svart-vita bilder, Post-it lappar, måla etc.

6. Ge någon uppgiften att formulera ett förslag utifrån samtalet

7. Samtala om förslaget. Gör bearbetning och ändringar tills ni är överens.

8. Presentera för församlingen (I en mindre församling kan man involvera hela församlingen i ett

tidigare skede).



Teologisk förankring: 

Nya testamentet ger mycket material för den övergripande visionen: Matt 28:18-20, Mark 12:29-31, 

Apg 1:8, Apg 2:41–47 

Det finns inga konkreta exempel på lokala församlingars vision i NT. Däremot kan vi se lite av Paulus 

konkreta vision för sitt eget arbete. Det kan ge oss lite hjälp när det gäller den mer specifika visionen 

för en plats eller en folkgrupp: se Kol 1:9–10, Kol 1:28-29, 1 Thess 1:7-8, Apg 19:9-10, Ef 4, Rom 

1:8-15, 15:23-24, 2 Kor 10:14-16. 

Bön och Andens ledning är avgörande – vision kan komma som en syn från Gud (Apg 16:9-10), eller 

en bild eller tanke som föds i bön (Rom 15). 


