
Kallelsen till storstaden
(del 1 i artikelserie om kyrkan och storstaden)

Nya utmaningar i en urban värld
”Staden, och inte staten bildar den enhet på vilken den framtida världsordningen kommer att 

byggas” (Khanna, Parag. ”Beyond City Limits”, Foreign Policy, sep/okt 2010). Den globala 

storstadens betydelse kan knappast uttryckas mer tillspetsat. Mer än 50% av världens befolkning 

bor nu i städer – för två sekler sedan var det 5 %. I Sverige är siffrorna ännu högre; 84 % av vår 

befolkning i städer! Vår egen huvudstad, Stockholm, utökas med motsvarande ett Skellefteå varje 

år (SvDs nätupplaga, 23 april 2013). Stadens omfång, betydelse och utmaningar ökar ständigt.

Stadens betydelse består inte bara i befolkningssiffror, utan också i det faktum att staden är 

motorn i såväl den ekonomiska och teknologiska som den kulturella utvecklingen i världen. 

Staden är hem åt de betydelsefulla, men också åt de, i mångas ögon, betydelselösa.

Det uppdrag kyrkan fick av Jesus innebär därför en tydlig kallelse till storstaden. Att förstå staden väl 

nog för att trovärdigt kunna både kommunicera och förkroppsliga evangelium är en av kyrkans 

viktigaste och svåraste utmaningar framöver. Att det överhuvudtaget är möjligt ser vi när vi inser 

hur viktig staden är för Gud själv, hur central den är i hans plan för mänskligheten. Bibeln har en 

storslagen urban vision från början till slut.

Staden – ett förstoringsglas över människan
I Bibelns fjärde kapitel möter vi den första staden. Guds löfte om skydd för Kain uppfylls när han 

bygger en stad – en boplats omgärdad av en mur som skydd. Denna trygghet leder till stadens 

täthet, mångfald och kreativitet. Detta gällde då, när Kains ättlingar uppfann smideskonst och 

musikinstrument, och det gäller i våra städer. Men liksom på Kains tid lider våra städer under 

dödens kultur. Staden visar oss en människa som är både Guds avbild och fallen – kreativ och 
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destruktiv. Koncentrationen av människor innebär en koncentration av mänsklighet. Bibeln 

introducerar staden som ett förstoringsglas över människan.

Historien om Babels torn (1 Mos 11) fördjupar denna inblick i stadens och människans hjärta; 

stadens resurser används för att skapa människorna en identitet och beständighet utan Gud. 

”Babel” är därmed etablerat som en motpol till Guds vilja för världen.

Den heliga staden – platsen där Gud bor
I Guds agerande med Israel vänder Bibelns bild av staden. Det är där Gud vill bo – Jerusalem är 

”den stad som Herren utvalt [...] till hemvist för sitt namn” (1 Kung 14:21). Jerusalem hyllas i otaliga 

psaltarpsalmer som grundat och älskat av Gud (Ps 87:1-2), och prisas till och med för att husen 

står så tätt ihop (Ps 122:3)! Jerusalems storhet består i Guds närvaro: ”Om inte Herren bevarar 

staden vakar väktaren förgäves” (Ps 127:1), och om inte staden minns sin Herre är dess härlighet 

dömd att sönderfalla i korruption. 

De två städerna – Guds och människans
Psalmerna och profeterna framställer städerna Jerusalem och Babel som typer, representanter 

för Guds respektive människans stad. Den ena byggd av Gud för hans ära och människors glädje, 

den andra för människans ära utan Gud. När Jesaja och Jeremia går till rätta med Jerusalem, med 

dess materiella orättvisa såväl som dess självtillräckliga glömska av Gud står det klart att mycket 

av Babel krupit in i Jerusalem. 

Den främmande staden – platsen dit Gud kallar
Guds kärlek och förbarmande med staden överraskade hans folk, när han visade att också de 

fientliga städerna – i det här fallet Nineve och Babel – har en plats i hans hjärta.

När babylonierna deporterade judarna eftersträvade de assimilering, d.v.s. att judarna skulle 

överge sin identitet och bli babylonier. Israel behövde å sin sida välja mellan att isolera sig och 

bevara sin identitet, eller ge efter för trycket och överge den. Men genom profeten Jeremias brev  

visar Gud en tredje väg: ”Bygg hus, plantera trädgårdar, gör allt för att den staden ska blomstra 

och be för den” (Jer 29:4-7). Gud ser inte sitt folk som offer, utan missionärer i den främmande 
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staden. Genom tjänande och aktivt engagemang ska Gudsfolket bidra till stadens välgång och 

samtidigt behålla sin identitet. Jerusalem kan finnas i Babel, och vara till välsignelse!

Guds omsorg inkluderar den stad som lever i okunskap om eller i öppen fiendskap mot honom. 

Som han själv säger till den missbelåtne profeten Jona: ”Skulle då inte jag bekymra mig om 

Nineve, den stora staden, där det bor över 120 000 människor, som inte ens kan skilja på höger 

och vänster?” (Jona 4:11) Blotta mängden människor gör att staden finns i Guds ömmande hjärta. 

Vad betyder det för en kyrka i staden? Även vi lever i ”förskingringen”, en stad som är främmande 

och ibland även fientlig (1 Petr. 1:1), men stadens bortvändhet från Gud får aldrig tas som en 

förevändning för en kyrka bortvänd från staden. Kristna är kallade till att inte bara sprida goda 

nyheter till sin stad utan vara goda nyheter för sin stad.

Den fulländade staden – hemmet som Gud förberett
Bibeln ger oss en oanad slutbild för frälsningshistorien (Upp 21-22). När Edens paradis 

återupprättas är det i form av en stad – en stad som förenar Guds skapelse och det bästa av 

mänsklig kultur. Gud tar vara på människans historia och renar staden från dess baksidor. Kvar är 

folkens härlighet som förs in i staden vars portar alltid är öppna för människor av alla folk. 

Gatorna är av guld; stadens skatter förvaras inte av några få utan är tillgängliga för varje invånare. 

Mer än så, Gud bor i staden, inte som förut i ett tempel utan direkt och fullständigt närvarande – 

en stad utan natt och utan slut!

Bibelns skildring av staden ger oss ett rikt spektrum av insikter och känslor genom vilket vi kan se 

på våra städer. Liksom Jesus får vi gråta över den stad som avvisar honom (Luk 19:41), men vi får 

också se stadens potential och mål, och göra allt för att den ska blomstra och hitta tillbaka till sin 

skapare. Hur resten av Nya testamentet ser på staden och vad dagens kyrka kan lära sig av de 

första församlingarna ska vi se i del två!
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