
Att förkroppsliga evangeliet i storstaden
(del 2 i artikelserie om kyrkan och storstaden)

Inledning
I den förra artikeln (”Kallelsen till storstaden”) lyfte vi fram staden och dess centrala roll i Bibeln 

och Guds frälsningshistoria. Det är i städerna som vår bekännelse måste göras synlig i början av 

det tredje årtusendet om vi ska ha en chans att påverka Sverige med Evangeliet.  I den andra 

artikeln vill vi lyfta fram stadens betydelse för den tidigaste kyrkan och säga något om kyrkans 

vara i staden.

Städer då och nu
Det är lätt att missa vilken kritisk roll storstäderna spelade i den tidiga kyrkans utveckling och vad 

som utmärkte dem. Dåtidens stora städer – bl.a. Korinth, Efesos, Rom, Antiokia och Thessalonike 

– hade en viktig sak gemensamt: de var alla hamn- och handelsstäder som lockade till sig 

människor från olika kulturer vilket i sin tur gjorde det naturligt att städerna blev starkt 

pluralistiska vad gäller etiska uppfattningar och religioner. Så var t.ex. Efesos känt som ett 

centrum för ockultism och Korinth var ökänt för sin promiskuitet. Samtidigt innebar pluralismen 

en möjlighet för ytterligare en religion att slå rot. 

I den här miljön planterar Paulus några av de första kristna församlingarna. Han söker först upp 

den judiska församlingen i staden, om en sådan finns, men drar sedan nytta av sitt civila arbete 

för att knyta kontakter i staden – det är t.ex. så han lär känna Priscilla och Aquila efter vad vi kan 

förstå. Om Paulus inte kan använda en synagoga som bas för sin missionsverksamhet använder 

han de kontakter han har knutit i staden och verkar ofta arbeta utifrån ett hem eller en 

samlingssal som hör till någon bland de kristna i staden. På det här sättet gick Paulus tillväga när 

han kom till Korinth respektive Efesos, ”de två viktigaste städerna som Paulus besökte under sitt 

missionsarbete, och [där] han stannade i varje under en längre tid för att grunda kyrkor som 
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sedan kunde evangelisera de omgivande områdena”, som teologen Howard Marshall 

sammanfattar det. Särskilt intressant är hur Paulus grundar något av en ‘bibel- och missionsskola’ 

i Efesos som tilldrar sig så stor uppmärksamhet ”att alla i Asien, både judar och greker, fick höra 

ordet om Herren”. (Apg. 19:10)

Likheterna till idag är slående och ställer oss inför stora utmaningar. Dagens storstäder, med sina 

förorter, är smältdeglar där innerstaden präglas av kulturell och ekonomisk likhet, medan 

skillnaderna mellan ’innerstad’ och ‘ytterstad’ är skarpa. Våra städer präglas av pluralism, hög 

rörlighet och samtidigt starka sociala missförhållanden – ensamhet, utbrändhet, fattigdom, 

trafficking, miljöförstöring, m.m. Men här finns Guds församling som en stad på ett berg och ett 

ljus och salt i världen. Är vi beredda på kallelsen?

Kyrkans liv i staden
För att ta emot kallelsen behöver vi kreativitet, mod, och Guds Andes ledning. Låt oss i all korthet 

peka på tre ”vara” som vi tror är bibliska kännetecken på en levande kyrka och som behöver 

återvinnas i dagens storstäder: Guds kyrka är en eskatologisk, transcendent, och helig 

gemenskap.

En eskatologisk gemenskap
Kärnan i den kristna eskatologin är att Kristus har brutit dödens makt och en dag kommer tillbaka 

för att döma och upprätta världen. Då får hans rättfärdiga död och uppståndelse fullt genomslag 

och vi ser hur den krossade upprättas och den nedbrutne helas – men även hur förtryckaren 

döms. Guds folk har i alla tider sett mot evigheten och väntat ”på den stad med fast grund som 

Gud själv har planlagt och byggt” (Heb. 11:10). Det folk som leds av den helige Ande och ser mot 

denna stad motiveras till att gestalta ett radikalt annorlunda liv – ett profetiskt liv – i den här 

världen och kan säga, ”Nej, vi vill inte försöka göra Babylon till vårt paradis utan väntar på det nya 

Jerusalem”. Det hoppet är det enda som verkligen kan motivera oss att avstå från t.ex. 

konsumtion och självförverkligande, men har vi tro för att våga gestalta ett sådant främlingskap? 

Lever vi i ett pyntat Babylon eller väntar vi på Guds Jerusalem?
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En transcendent gemenskap
Aposteln Johannes skrev sitt första brev ”för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är 

en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus” (1 Joh. 1:4). Den kristna kyrkan har 

någonting som andra saknar: en väg till gemenskap med den ende sanne och levande guden. Allt 

vi gör måste ha sin grund i den gemenskapen och uttrycka vördnad, kärlek och hängivenhet till 

detta mysterium. Det är inte en världsfrånvänd inställning utan en tro ”som får sitt uttryck i 

kärlek”. (Gal. 5:6) Faktiskt, det är just vår tro på Gud som ger verklig motivation till socialt 

engagemang och förnyelse. Om kyrkan har sin grund i den helt Annorlunde, så måste det också 

märkas i hennes liv och gudstjänst. Låt oss aldrig anpassa förkunnelsen eller tjänsten för att 

passa in i tiden utan desto mer envist bekänna oss till Gud som bor mitt ibland oss.

En helig gemenskap
I ett land där ”alla ska med” är det provocerande att tala om ”innanför och utanför”. Samtidigt är 

det just vad Bibeln talar om. Det finns både ett Babylon och ett Jerusalem och de står i motsats till 

varandra. Men Guds folk finns i den här världen för att genomsyra den och föra den till Kristus. 

Det är vår kallelse som Guds församling att låta Guds helighet prägla allt vi gör. Här knyts såväl 

eskatologin som transcendensen samman: det är inte mänskligt att bli förföljd men be för sina 

förföljare; det förefaller inte rationellt att behålla sin bekännelse oförändrad på två tusen år; och 

det förefallet inte vara fördelaktigt att avstå vinster i livet för att vinna något i efterlivet – men det 

är just det som är poängen: Guds kyrka är inte grundad på mänsklig vishet utan på Guds Ande 

och Ord.

Med Kristus för staden
Storstaden präglas av pluralism och ambition. Paulus verkar ha gått strategiskt tillväga när han 

grundade de första församlingarna och använde såväl sina egna yrkeskunskaper som sitt 

personliga nätverk för att sprida evangeliet. På liknande sätt behöver Guds kyrka i Sverige lära sitt 

kyrkfolk att se sitt civila arbete som både ett missionsredskap och något som ska tjäna stadens 

gemensamma bästa. Vi behöver plantera församlingsledare som startar nya församlingar som 

kan knoppa av sig och bli till fler. Och vi behöver entreprenörer som startar bibel- och 

missionsskolor som utrustar framtidens stadsmissionärer. Framför allt behöver varje Guds 
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församling leva i sitt ursprung och sin kallelse: hon är en del av ”den byggnad som har apostlarna 

och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten” (Ef. 2:20).

Martin Helgesson och Daniel Ringdahl

Predikanter i Roseniuskyrkan, Stockholm
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