
Att kommunicera evangeliet i storstaden
(del 3 i artikelserie om kyrkan och storstaden)

I vår sista artikel om kyrkan och staden vill vi sätta fokus på hur kyrkan kommunicerar evangeliet i 

storstaden. Som nybörjare i pastorsarbetet i en storstad vill vi peka på några faktorer som vi 

särskilt vill sträva efter att förverkliga i vårt arbete. Vi erkänner villigt vår inspiration från Timothy 

Keller’s bok Center Church (Zondervan, 2012).

Uppskatta staden
Om staden är ett förstoringsglas över människan, som vi argumenterade i den första artikeln, 

innebär det att både det bästa och det sämsta hos människan framträder särskilt i staden; det 

bästa av konstnärlig och teknologisk kreativitet sida vid sida med utanförskap, splittring och 

kriminalitet. En kyrka i storstaden måste se nyktert på staden och kunna adressera båda dessa 

sidor. Ett genomgående drag hos en urban kyrka måste vara att man uppskattar staden. Om man 

vill nå de människor som väljer att bo i och investera sina liv i en stad, får livet i stan inte bara vara 

en kallelse eller uppoffring. Om kyrkans tilltal till staden avslöjar en underton av vantrivsel 

kommer den inte vara attraktiv. Samtidigt får man inte ha en naiv uppskattning av staden. En 

storstad är full av människor vilka ser staden som en möjlighet för dem själva att ”göra sig ett 

namn”. Liksom Kristus kom till världen för att tjäna och inte bli tjänad, så måste kyrkan investera i 

sin stad med självutgivande kärlek, inte för att utnyttja stadens möjligheter eller glamorösa fasad 

utan för att visa den djupgående omsorg och värna om dess blomstring i såväl andliga som 

materiella och sociala aspekter. 

Lyssna på staden
All bra kommunikation bygger på lyssnande, detta gäller både i relationen mellan människor och i 

relationen mellan kyrkan och staden. En förkunnares första krav är att kunna göra en trogen 
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exeges – uttolkning – av Guds ord. En missionär måste också kunna göra en rätt exeges av sin 

kultur. Eftersom våra städer är missionsfält krävs av kyrkan en urban exeges, d.v.s. att kunna läsa 

av staden man bor i. Detta är minst lika viktigt när vi missionerar i vår egen kultur som när vi gör 

det i en främmande, om än mycket svårare eftersom vi delar vår egen kulturs blinda fläckar. 

Kyrkan behöver urskilja åtminstone tre saker om sin stad. För det första; vad är stadens själ? 

Varför byggdes staden, och vad är det som attraherar människor till den idag? Kunskap, pengar, 

berömmelse, makt? För det andra; vilka är stadens avgudar? Dessa ligger ofta nära stadens själ 

och självförståelse. För det tredje; vilka är stadens känsligheter? Vad verkar trångsynt, föråldrat 

eller fördomsfullt? I storstaden samlas en framväxande generation som är allergisk mot 

raljerande polemik, traditionella auktoriteter, ”billiga sanningar” och att bli tilltalade som ett 

kollektiv. Oavsett vad vi tycker om det, måste vi inta ett medvetet förhållningssätt om vi vill att 

dessa människor ska lyssna till oss. 

Tala till staden
Kyrkans första uppgift är att göra Kristus känd. Gud har har gett oss ett ärende, nämligen att 

förkunna nyheterna om försoning med Gud genom Jesus Kristus. Tron kommer av predikan (Rom 

10:17), alltså måste kyrkan tala.

Vi tror att en kyrka som praktiserar tjänande, kärlek till de utsatta och som lyssnar in och söker 

förstå sin stad får en trovärdighet som möjliggör god kommunikation. Samtidigt måste man 

anstränga sig så att innehållet i budskapet framställs på ett trovärdigt sätt. Apologetiken, försvaret 

av tron, är särskilt viktig i staden och måste integreras i kyrkans vanliga undervisning. Träning i 

apologetik har sin särskilda plats, men själva predikan behöver vara argumenterande och ske i 

dialog med de tvivel och invändningar som förkunnaren via sin kulturella exeges vet finns i 

församlingen – både bland kristna och icke-kristna. Förkunnaren måste vara medveten om att 

många åhörare inte delar vissa övertygelser och även visa att han är medveten om detta. 

Apologetik behövs inte bara angående den kristna trons centrala sanningar om Guds existens, 

Jesu gudomlighet, uppståndelse och exklusivitet utan också då den kristna förståelsen av 

människors livsmål, värderingar och sökande innebär en utmaning gentemot åhörarna. 

Förkunnarens inlyssning av sin stad möjliggör en kontextualisering av evangeliet, d.v.s. ett sätt att 

formulera evangeliet som tar hänsyn till intellektuella hinder och kulturella känsligheter. 

Att kommunicera evangeliet i storstaden – Martin Helgesson och Daniel Ringdal – Juni 2013

2



Kontextualisering innebär en ständig och svår balansgång mellan för litet och för mycket 

anpassning till det lokala sammanhanget, men det är både oundgängligt och oundvikligt. Om du 

inte kontextualiserar medvetet och strategiskt gör du det omedvetet och i värsta fall ostrategiskt. 

John Stotts klassiska bild av predikan som ett brobygge mellan Bibel och samtid illustrerar detta 

väl: du måste känna till platserna som bron ska byggas mellan, och vara en skicklig byggare för att 

inte bli instängd i endera den bibliska tankevärlden eller nutidens synsätt. 

Avslutning
I denna artikelserie om kyrkan i staden har vi argumenterat för att staden spelar en central roll i 

Bibeln. Vi har även pekat på hur betydelsefull staden är i dagens samhälle. Dessa fakta bör leda 

kyrkan i Sverige idag till ett alltmer strategiskt och målmedvetet arbete för att nå städerna. 

Storstadsmiljöns komplexitet innebär en utmaning för alla förkunnare och tillåter få självklarheter. 

Det krävs övning för att kunna se sin egen tro och kultur från ett utifrånperspektiv, men det är ett 

viktigt verktyg om vi vill presentera Kristus utan onödiga hinder. Som Timothy Keller har sagt: vi vill 

inte lägga någon egen anstöt till den som finns i evangeliet självt.

Vad vi har föreslagit i artiklarna kan låta oöverstigligt för en del men då vill vi påminna om att det 

inte är vår uppgift att göra evangeliet om Jesus relevant och attraktivt – det är det redan. Att nå in 

i människors hjärtan och förvandla dem är i slutändan hans egen önskan och ansvar. Vi får, under 

bön om helig Ande, be om att få vara hans verktyg i det arbetet.

Martin Helgesson och Daniel Ringdahl

Predikanter i Roseniuskyrkan, Stockholm
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