Tankar som speglar
Svenska kyrkan i utlandets
värdegrund

Vid livets middagsbord visar vi
varandra tillit i bön och samvaro.
Alla får chans att vara mittpunkt,
det finns tid att höras, tid att lyssna.
Det finns tid och kraft att se framåt,
tillsammans vågar vi hoppas.
Här finns alltid en plats ledig.
Välkommen.

I rörelse
Våra resor går allt längre bort i världen
och varar allt längre tid.
Fler och fler svenskar bosätter sig utomlands.
Möten med medmänniskor
som talar mitt hemspråk
är värdefullt i glädje och sorg.
Svenska kyrkan i utlandet
vill skapa rum för tro i möten och närvaro,
vill resa upp i öppenhet och omsorg,
vill sända ut med hopp och engagemang.

Tro
Vi lever i en tid och en värld full av
åsikter och meningsmotsättningar.
Att leva utomlands är att möta
religionens många ansikten.
Andras tro inspirerar oss att vårda våra rötter.
Respekten för det heliga binder oss samman.
I tron på Jesus Kristus står det klart
vad som på djupet angår oss.
Tillsammans i utlandskyrkan skapar vi
rum där tro kan utmanas och få växa.
Det personliga mötet, gudstjänsten och samtalet
vill frigöra mod till en respektfull tro
och kraft att bygga relationer med vördnad inför livet.

… därför är vägen ut vägen hem
… därför är ekumenik vår identitet
… därför växer vår tro i relationer
… därför vill vi vara en del av livets sammanhang,
inte äga det

Öppenhet
Vi lever i många världar som påverkar oss.
De ligger öppna och vi fylls av
möjligheter och nya intryck.
När fest övergår i vardag vaknar längtan.
Livet behöver en rastplats för själen
där den mätbara tiden bromsar in
och närvaron tar över.
Utlandskyrkan vill ge mod att vara förankrad
i samhället vi lever i.
Vi vill öppna oss för den kraft som reser oss,
skapar energi och väcker engagemang.
Som öppen kyrka vill vi sätta gränser
för att säkra mänsklig värdighet.
Med respekt för våra ambitioner att vara till för alla,
sätter vi också gränser för vad vi på lång sikt klarar av.

… därför ser vi oss som brobyggare
… därför går vi utanför vår trygghetszon för att mötas
… därför vill vi att många tar ansvar
… därför respekterar vi allas lika värde

Hopp
Vid livets vägskäl finns tusen valmöjligheter.
Några öppnar framtiden. Andra stänger.
Vi är i behov av hoppfulla miljöer,
där vi kan dela våra erfarenheter och frågor.
I utlandskyrkans gemenskap vågar vi
förändras och förändra.
Kristus kallar oss från framtiden,
ger kyrkan hoppets röst
och rustar henne med hoppets handlingar.
Så delar vi livets skönhet och skörhet.
I diakoni, själavård och krisberedskap
gör vi skillnad.
Tillsammans skapar vi en hoppfull framtid.

… därför är vi utsända i goda handlingar
… därför bryter vi brödet och blickar framåt
… därför bryter vi upp ur stelnade vanor
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TRO
Som kyrka vill vi vara en gemenskap som bärs av tro – både av Guds
tilltro till oss och av tron på den Gud vi lärt känna i Jesus Kristus.
Tro är både ett tillstånd och ett växande. Tron kan också ses som en
relation. En relation bygger på förtroende, tillit och förändrar sig över
tid. Den är såväl givande som tagande, den är inte alltid stark, men den
vilar på en stabil grund; att vi delar något som bägge uppfattar som
positivt.
Människan är en varelse på väg och kyrkan vill slå följe längs den vägen.
Kyrkan vill också vara en växtplats. Vi vill vara en kyrka dit människor
kan komma precis som de är i livets alla skeden, i sorg och glädje, och
ges utrymme för växt på olika sätt.
TRON MÖTER DÄR VI ÄR

Utlandskyrkan vill vara där svenskar bor och verkar. För svenskar
utomlands känns verkligheten många gånger osäker och otrygg; man är
i en främmande kultur, med andra sedvänjor och traditioner, samhället
är baserat på regler och förordningar som kan vara svåra att förstå och
tillämpa, man saknar ofta de normala stödsystemen som finns i Sverige
som familj, släkt och vänner. Vi tror på en kyrka där tro växer ur en
upplevelse av tillhörighet. Därför vill vi vara ett sammanhang av
mänsklig gemenskap och samhörighet för att inspirera, underhålla
och utveckla människors tro.

Med utgångspunkt i den svenska gemenskapen, språket, kulturen och
traditionerna vill vi förmedla tro på Jesus Kristus utifrån evangeliernas
berättelser.
GENOM TRADITION OCH FÖRNYELSE

Vi tror på en kyrka vars grund är Jesus Kristus som världens frälsare.
Vi tror på en kyrka som värnar om traditionen, det som har varit och är,
och en öppenhet för det som skall komma – en kyrka som låter tradition
och nutid samverka. Vi tror på en kyrka som värnar om modersmålets
betydelse för den enskilda människan.
Som kyrka vill vi tillsammans skapa möjligheter till fördjupning. Vi vill
vara en kyrka som vågar vänta på att vår tro bär frukt, på samma sätt
som man får vänta på att det nyplanterade olivträdet skall ge frukt;
under sina första år tycks trädet knappt alls växa, samtidigt som
rotsystemet växer nedåt i det fördolda till vatten och näring. Likt ett träd
som är beroende av sina rötter för näring och stabilitet, är också vi
beroende av utrymme och sammanhang, för att vi skall kunna finna oss
tillrätta i ny jordmån och kunna växa som människor och i tro. Vi tror
på en kyrka som har bön och gudstjänst som viktiga redskap för att
detta skall kunna bli möjligt. Vi tror på en kyrka som inte bedömer
andras tro, utan behandlar alla lika.
Utlandskyrkan vill i tro, genom ord och handlingar, förkunna att vi är
burna av den Gud som bär allt. Så rustas vi människor till att leva i världen.

ÖPPENHET
Som kyrka vill vi vara en gemenskap som präglas av öppenhet.
Öppenhet är en hållning som känns igen i Jesu sätt att möta andra.
Kyrkan ber och sjunger i tro att Guds öppna famn gäller oss och alla
andra.
Låga trösklar och högt i tak är en bild för öppenhet. Bilden vill beskriva
att kyrkan är öppen för alla som söker sig till henne. Öppenhet är ett
förhållningssätt som uttrycker respekt och tillit. Där mötesplatser
uppstår får alla vara med på sina egna villkor. Vi vill vara öppna för alla
som vill ”komma in” och närma sig tro och gemenskap, men också för
den som vill ha en viss distans. Öppenhet betyder att varje person får
och kan sätta gränser för sin delaktighet eller sitt engagemang – men för
den som vill komma nära skall det vara enkelt.
ÖPPNA SAMMANHANG

Vi vill vara ett sammanhang där vi är öppna för livets härlighet och
förfärlighet – vi delar en gemensam vardag. Tillsammans får vi upp
muntra och ge varandra tröst, hopp och glädje. Vi tror på mångas
delaktighet. Vi värdesätter det frivilliga engagemanget och vill att vår
verksamhet bärs av många.

Att vara öppen inför det vi möter betyder inte att vi är en gemenskap som
bejakar och accepterar allt. I mötet med intolerans och destruktivitet skall
utlandskyrkan vara en motkraft. Med bibehållen respekt för varje
människas rätt att uttrycka sig fritt måste ändå gemenskapen odla en
tydlighet mot främlingsfientlighet, homofobi och annat förtryck som
evangeliet utmanar oss att stå emot. Som Jesus med öppenhet och respekt
mötte den utsatte, främlingen och den föraktade skall varje församlings
gemenskap odla förhållningssättet öppenhet i mötet med människor.
EKUMENISK ÖPPENHET

Tillsammans med andra, delar vi som utlandsförsamlingar uppdraget att
vara kyrka i det samhälle vi lever i. Öppenhet är kyrkans väsen också i
betydelsen gränsöverskridande; den spänner över gränsen mellan tid och
evighet. Inte heller språk eller kultur begränsar kristen gemenskap.
Därför kan aldrig etnicitet eller kultur vara den primära identiteten för
en kyrka; vi är som svensk kyrka, tillsammans med alla andra döpta på
en ort, del av den världsvida kyrkan.
Utlandskyrkan vill vara en tillåtande miljö som uppmuntrar människor
att vara öppna och ärliga med brister och svagheter, talanger och
förmågor, tvivel och vrede, tro och tillit.

HOPP
Som kyrka vill vi vara en gemenskap som förmedlar hopp.
Hoppet är en gåva från Gud som ger oss möjligheter och skapar
framtidstro. I hoppet finns en längtan efter förvandling och upprättelse,
både för den enskilde och för samhället i stort. Vi vill som kyrka genom
våra handlingar visa barmhärtighet och förmedla hopp. Vi vill vara en
röst i världen som ger längtan och mod till förändring.
Den tomma graven fyllde lärjungarna med bävan och rädsla. Först i
mötet med den uppståndne fylldes de med hopp. I detta kan vi som
kyrka känna igen oss; mötet med den uppståndne Kristus som kallar oss
från morgondagen ger hopp. Han möter oss med orden ”Var inte rädd”
– och vi sänds att förmedla detta vidare till andra. Vi får mod att våga
förändra och att förändras; mod att stå kvar, mod att bryta upp.
HOPPFULLA MILJÖER

Utlandskyrkan vill skapa miljöer där människor får utvecklas. Hoppet
bottnar i övertygelsen att vår längtan efter Guds kärlek är bejakad av
Gud. Hoppets riktning är framåt, i en ständig resa där vi får vara
varandras medvandrare.
I gudstjänsten firar vi Guds närvaro och får möjlighet att ta emot Guds
förlåtelse och välsignelse. I nattvarden möter Gud oss på ett personligt sätt
– för Dig utgiven, för Dig utgjutet. Vi får del av gudsfolkets historia och
framtid i Guds eviga nu. I Gudstjänsten finns en rörelse både inåt och utåt.
I denna rörelse förmedlas ett ständigt förnyat hopp som har Gud som
riktning och grund. Vi sänds ut att bära hoppet vidare till dem vi möter.

Gud vill hela och upprätta världen. Jesus delar vår utsatthet och har gett
oss en vision av hur världen skulle kunna vara – Guds rike. Kyrkans
diakoni är hoppets handlingar och ett tecken på Guds rike ibland oss.
DIAKONI UTTRYCKER HOPP

Den mänskliga nöden och utsattheten har många ansikten. Gud ser oss
och älskar oss även när livet har gått sönder. Utlandskyrkans kallelse
blir särskilt tydlig i närheten av den mänskliga bräckligheten. Vi behöver
öva oss att genom Guds ögon se både våra medmänniskors skörhet och
skönhet. Vi vill vara lyhörda för de som söker oss eller som vill bli
besökta. Därför utvecklar vi en beredvillighet att besöka sjuka, fängslade,
ensamma och andra i utsatthet. Att upptäcka och möta den dolda nöden
är en viktig del av församlingens uppdrag. Tillsammans delar vi erfaren
heten av att leva långt hemifrån. Vi vill vara kyrka också när andra
sociala nätverk inte fungerar och prioriterar därför själavård och
diakonala handlingar.
Vi lever i en värld där mycket handlar om snabba lösningar. Som
kyrka har vi ett tidsperspektiv som sträcker sig in i evigheten. Guds rike
utmanar oss att redan här och nu arbeta för en god framtid för kom
mande generationer. Som kyrka delar vi alla människors ansvar för en
hållbar värld. Detta innebär att vi som kyrka tar vårt förvaltarskap på
allvar och engagerar oss i konkreta rättvisefrågor och miljöarbete i alla de
sammanhang som vi är i.
Utlandskyrkan vill i diakoni, genom samhällsansvar och på andra sätt
gestalta hopp i tiden.
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Tillsammans vågar vi
resan mot framtiden.
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