
Nya sätt att vara kyrka 

 
Vad är det? 

Nya sätt att vara kyrka är namnet på det svenska nätverk som vill ta vara på och sprida goda 
erfarenheter av det som i Storbritannien kallas Fresh Expressions of Church. Det handlar om att vara 
trogen evangeliet och relevant i samtiden för att kunna bygga kyrka tillsammans med och för dem 
som ännu inte har upptäckt kristen tro. Nya sätt att vara kyrka tillhandahåller inte en metod, utan 
handlar om att återupptäcka församlingens ursprungliga DNA som en relationell och missionell 
gemenskap med Jesus i centrum.  
 

Nya sätt att vara kyrka (som i den fortsatta texten benämns Nya sätt) är egentligen inget nytt. 

Genom kyrkans historia har Gud inspirerat människor att hitta nya sätt att gestalta det liv som den 

kristna tron uppmanar till. Kyrkan i olika tider och på olika platser på vår jord känns igen, inte framför 

allt genom sina yttre strukturer och former, utan genom sitt innehåll, det församlingen förkunnar och 

proklamerar i ord och handling. 

 

Luther och reformationen talade om att »kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent 

förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i 

fråga om evangelii lära och förvaltningen av sakramenten. Och det är icke nödvändigt, att nedärvda 

människobud eller religiösa bruk eller yttre, av människor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt 

äro lika« (Augsburgska bekännelsen, kap 7). 

 

I vår tid, präglad av individualism och mångfald, blir det alltmer tydligt att ”one size doesn´t fit all”. 

Kyrkan kan behöva fler ansikten för att fler människor ska finna Kristus. Utmärkande för Nya sätt är 

ett fokus på mission, framför allt i sin egen samtid och närmiljö. Storbritanniens Fresh Expressions har 

vuxit fram i ett samhälle likt det svenska, där kyrkan fått en allt mindre plats i människors 

medvetande samtidigt som det andliga sökandet växer. I den situationen har kristna grupper känt ett 

ökande ansvar att följa den missionsbefallning som är en av grundbultarna i den kristna tron. 

 

Kyrkan i västvärlden har i modern tid ofta arbetat efter devisen »kom till oss«. Man vill vara öppen 

och bjuda in människor, men den har också en förväntan på en anpassning till den kultur som redan 

är etablerad i församlingen. Även verksamheter utanför gudstjänsten och kyrkorummet har ofta haft 

som mål att människor så småningom ska landa i söndag kl 11. Men vi är många som erfarit att det 

långt ifrån alltid lyckas. Nya sätt handlar om att gå utanför kyrkans traditionella sammanhang och 

möta människor där de är. Istället för »kom till oss och bli som vi« satsar man på »gå ut, stanna och 

bygg tillsammans«. 

 

Det handlar alltså om något som kan göras av vanliga kristna som tröttnat på att människor inte 

kommer hela vägen in i tro och gudstjänstfirande. Istället vill man bygga relationer, förtroende och 

gemenskap där människor är, där de känner sig trygga och bekväma. I den miljön kan vittnesbördet 

om Jesus landa i både ord och handling. De nya gemenskaperna kännetecknas ofta av engagemang 

och delande av hela livet. Att söka Guds ledning genom bön och samtal blir viktigt. Öppenhjärtighet, 

gästfrihet och en villighet att betjäna sin omgivning präglar ofta gemenskapen, och kreativiteten och 

idérikedomen är ofta påtaglig. 

  

 

 

 



Några kännetecken 

Nya sätt har som utgångspunkt att vara kyrka till nytta för dem som inte redan är aktiva i någon 

församling. Vi talar om en kyrka som: 

 

› blir till genom lyssnande, tjänande, inkarnerad mission och lärjungaskap. 

› har potentialen att bli en egen mogen kyrka, formad av evangeliet, med de klassiska kännetecknen 

för kyrkan, placerad i en ny kulturell kontext. 

 

Det handlar alltså om något mer än en ny verksamhetsform eller ett nytt initiativ för mission. 

När vi funderar på vad som är och vad som inte är Nya sätt kan vi ha hjälp av följande fem 

kännetecken: 

 

› Jesusfokuserad: Nya sätt syftar till att i ord och handling förmedla evangeliet om Guds kärlek 

genom Jesus Kristus. Precis som för de första kristna handlar det om att bjuda människor att ta del i 

en vittnande gemenskap.  

 

› Missionell: Nya sätt söker dela evangeliet med dem som ännu inte tagit del av det. Man vill söka sig 

till sammanhang och miljöer som den traditionella kyrkan inte når. Erfarenheten är att dessa Nya sätt 

faktiskt når nya människor och endast i liten grad drar till sig människor från etablerade församlingar. 

 

› Kontextuell: Nya sätt försöker passa in i målgruppens sammanhang. Man lämnar medvetet den 

egna kulturen för att tillägna sig andra människors kultur och intressen. Utifrån att dela vardag och 

intressen med en specifik grupp byggs förtroende och relationer, som är en förutsättning för att 

också samtal om livet och tron ska få ett naturligt utrymme. 

 

› Formande: Nya sätt vill ge möjligheter att ta steg i tro och växa i lärjungaskap. Precis som Jesu 

första kallelse var »följ mig« eller »följ med och se« utforskar gemenskapen tillsammans vad det 

innebär att följa Jesus. Praktiskt liv, att få lära sig att be, få erfarenhet av diakonalt arbete etc. leder 

ofta vidare till ett behov av undervisning och troskunskap. 

 

› Kyrkoförankrad: Nya sätt är kopplat till den befintliga kyrkan, ser sig som en del av den historiska, 

världsvida kyrkan och har för avsikt att fullt ut vara kyrka. Den nya gemenskapen är inte tänkt att 

bara vara en inkörsport till den traditionella kyrkan, men inte heller att bli en egen satellit. Varje ny 

gemenskap behöver stödet av den etablerade kyrkan, och de traditionella gemenskaperna behöver 

vitaliseringen från de nya. Alltså behövs både gammalt och nytt. I Storbritannien talar man om 

»mixed economy«. 

 

 

Bakomliggande teologisk grund 

Från svenskt betraktande kan man iaktta några skillnader i teologisk betoning som utmanar oss.  

Fresh Expressions präglas av: 

 

› ett tydligt missionsfokus. Man talar om »Missio Dei«, Guds mission. Det är inte Guds kyrka som har 

en missionsuppgift i världen, utan missionens Gud som har en kyrka i världen. Gud är till sitt väsen 

mission och kyrkan bör förstå sin identitet som älskande, tjänande och missionerande. 

 

› ett fokus på Guds rike. Kyrkans kallelse är inte bara att förmedla ett budskap om något som hände 

för tvåtusen år sedan, som har betydelse för vår eviga framtid. Kyrkans kallelse är också att här och 



nu gestalta det Guds rike som planterades i världen med Jesu första ankomst och som ska fullbordas 

vid hans andra. Det handlar om ett liv som ska gestaltas och inte bara en berättelse som ska berättas. 

 

› en relationell församlingssyn. Kyrkan är till sitt väsen relationer. Relation till den treenige, mellan 

människor som vill dela tro och liv samt relationer till den brustna värld vi är den del av. Kyrkan 

igenkänns där relationen UPP (till Gud), IN (i församlingsgemenskapen) och UT (till världen genom 

diakoni och mission) är levande och närvarande. Till dessa relationsbyggen finns många väsentliga 

hjälpmedel såsom Bibeln, bönen, sakramenten, ämbetet etc. Dessa vill man ta vara på, men de utgör 

inte församlingens väsen. 

 

› en insikt om hur man kan möta den postmoderna människan. Mycket har hänt bara det senaste 

decenniet. De ungdomar och unga vuxna vi möter idag är präglade av ett annat tänkande än vi som 

är äldre. Man grundar sina uppfattningar mer i de egna känslorna än i t.ex. vetenskapliga fakta. Det 

betyder att Gud kan finnas. Men man är inte så benägen att söka teorier om livet, snarare söker man 

ett fungerande liv i praktiken. Det betyder att kyrkans möjlighet idag ligger i att börja i möten och 

relationer. Vittnesbörd, förkunnelse och lära får komma när förtroende etablerats och nyfikenhet 

väckts.  

 

 

En resa byggd på lyssnande och tillit 

Avgörande i arbetet med Nya sätt att vara kyrka är en lyhördhet, både för hur Gud leder 

församlingen, på vilka sätt Gud redan möter människor och där vi kan haka på och hjälpa människor 

till goda tolkningar av livet och tron. Men även en lyhördhet för vilka gåvor och resurser vi har i 

församlingen, vad som är möjligt att göra och inte, samt vilka de verkliga behoven är för de 

människor vi önskar nå. 

 

Det handlar om att frigöra den potential som finns i Kristi kropp. I Svenska kyrkan har vi alltför länge 

gjort oss beroende av kompetent personal. I Nya sätt vill man rusta hela gemenskapen. Ett 

utrustande ledarskap, som ger människor mandat och förtroende men som också vårdar dem som 

leder olika pionjärsatsningar, behövs. 

 

En kyrkoherde jag mötte i London berättade om sin församling som numera bestod av sex 

gudstjänstfirande gemenskaper: två som träffades i hans gamla församlingskyrkor på vanlig tid och 

på traditionellt vis på söndagsförmiddagar, en ungdomsgemenskap och en annan gemenskap med 

äldre människor som hade sina gudstjänster i veckan i andra lokaler, en Messy Church med betoning 

på familjer samt en gemenskap med tilltufsade människor som hade sin gudstjänst i caféform längst 

bak i kyrkan på söndag eftermiddag. Alla sex var olika uttryck för samma församling, de fanns på 

samma hemsida, bad för varandra, och gestaltade på olika sätt samhörigheten. Prästerna i 

församlingen rörde sig till och från i de olika gemenskaperna, där några annars leddes av lekmän, för 

att leda mässor och döpa. 

 

Alltsammans var kyrka, med olika uttryck som attraherade olika människor, men som alla samlades 

kring Jesus. Kanske behöver det inte vara konstigare än så? 

 

 

Björn Gusmark, kh Solberga, inspiratör Nya sätt att vara kyrka 

 


