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Helig eld och levande stenar
– ny bok av Ulf Ekman

Med Gamla testamentets tempeltjänst som kuliss målar Ulf Ekman i denna bok ett tänkvärt porträtt av dagens församlingssituation, visar på vilket sätt Gud idag bygger sitt tempel på jorden och lyfter fram olika sidor och aspekter av den upprättelse som
behöver ske för att Kristi kropps fulla potential ska träda fram.
När detta sker kommer en väckelse av aldrig tidigare skådat slag att bryta fram.
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Bibeln talar om de kristna som levande stenar som tillsammans ska byggas upp till ett
heligt tempel, ett andligt hus, en Guds boning i Anden. Först när du som en levande sten
placerats in på rätt plats kan du blomma ut och bli det som Gud vill och som tillfredsställer
dig själv på djupet. Och först när den levande Gudens församling byggs upp till det tempel
där Guds närvaro manifesterar sig genom Andens eld kan Kristi kropp på jorden fullfölja sitt
uppdrag.
Alla lemmarna i kroppen behövs för att detta ska ske och evangeliet bli förkunnat med full
kraft i hela världen. Vi måste se och förstå den mångfald som detta världsvida tempel representerar och ge utrymme för Andens eld – Guds kärleks låga – att bränna bort förutfattade
meningar och förändra vårt tänkande så att storheten i Kristi kropp får lysa fram.

grund, där hörnstenen är Kristus
”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas
samman och växer upp till ett
Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden
da till en Guds boning genom
heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbygg
Anden” (Ef 2:20-22)
n är förkastad av människor
”Kom till honom, den levande stenen, som visserlige
a som levande stenar byggas
men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själv
skall frambära andliga offer som
upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som
Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje”
(1 Petr 2:4-5)
Om författaren:
Ulf Ekman är grundare av och pastor för församlingen Livets Ord i
Uppsala. Församlingen har ett omfattande arbete lokalt, nationellt
och internationellt.
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Den arbetar med kristen utbildning genom kristen skola, bibelskolor
och teologisk utbildning. Livets Ord bedriver missionsarbete i många
länder, har kristna TV-sändningar och förlagsarbete.
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Syftet är att predika evangelium och att ge grundläggande undervisning om den kristna tron på många språk.
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Ulf Ekman håller regelbundet pastors- och ledarseminarier i Sverige
och runt om i hela världen och har skrivit ett femtiotal böcker som
översatts till närmare trettio språk.
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