
Visitationstal – Gustav Vasa församling  
Andra söndagen i advent den 5 december 2021 
Gustav Vasa kyrka 
 
Inledning 
Kära vänner, kära församlingsbor i Gustav Vasa församling. Det har varit roligt och lärorikt att 
vid ett antal tillfällen under de gångna veckorna besöka och lära känna er församling, att visitera 
– som det heter – Gustav Vasa församling. Ni har mycket att vara glada och stolta över. Och på 
samma gång står ni – liksom andra församlingar och som kristna i alla tider – inför utmaningar. 
 
Pandemi och klimatnödläge 
Som tema på visitationen valde ni ”En relevant kyrka”. Vad är det att vara en relevant kyrka? 
Kyrkan är en mycket viktig del av samhället. Svenska kyrkan är Sveriges i särklass största 
organisation och civilsamhällesaktör, men framförallt utgörs ju kyrkan av oss. Kyrkan har en 
organisation och kyrkan har fantastiska byggnader som den här, men kyrkan är människor. Du är 
en del av kyrkan. Och troende människor är en enorm resurs i byggandet av det goda samhället. 
En relevant kyrka orienterar sig och engagerar sig i sin samtid och sin kontext. Och då blir ju 
frågan var befinner vi oss någonstans: som Gustav Vasa församling, som Svenska kyrkan, som 
nation, som värld, global gemenskap? För allt är inte som vanligt. Det är inte som förut. 
Det senaste dryga 1,5 året har präglats av pandemin. Den har påverkat oss individuellt, vårt 
samhälle, kyrkan, och hela världen på sätt som ingen av oss var beredda på. Förhoppningsvis är 
vi på väg ut ur pandemin, men just nu befinner vi oss åter igen i ett ovisst läge. Och som både 
världsledare och epidemiologer upprepar ”no one is safe, until everyone is safe”. Den djupt 
orättvisa fördelningen av vaccin innebär att pandemin fortsatt härjar i delar av världen, vilket kan 
leda till att nya mutationer uppstår. Precis det som nu har skett, omikron. Vi hänger ihop och är 
beroende av varandra globalt. 
Pandemin har varit en omtumlande, ja omskakade tid. Det har vi alla konstaterat och det har vi 
pratat mycket om. Nu är det hög tid att också samtala om vad vi lärt oss av den här tiden, vad vi 
har fått syn på. Pandemin har inneburit många svårigheter, ensamhet, lidande och död. Men den 
också inneburit en möjlighet till insikter och nya lärdomar. Det behöver vi gemensamt ta fasta på 
och samtala om. Inte minst här, i olika gemenskaper i församlingen. Vad har vi lärt oss? Vad har 
du fått syn på? Vilka insikter tar du med dig från tiden med pandemin? Vad vill vi inte gå tillbaka 
till? Vad vill vi inte ska bli som förut? 
Låt oss samtala med varandra om det. För då kan det ske som behöver ske: nämligen att det ur 
pandemins alla umbäranden ska växa fram en klokare mänsklighet, en mer eftertänksam 
mänsklighet. En mänsklighet som tar på allvar att vi alla globalt hör ihop och är beroende av 
varandra. Och inte bara oss människor emellan, utan att vi faktiskt är beroende av våra 
medvarelser och hela skapelsen. Jag tror, hoppas och ber att pandemin ska göra oss klokare, föra 
oss till besinning. 
För nu står mycket på spel. Nyligen avslutades det stora klimattoppmötet i Glasgow, COP26. I 
det gemensamma uttalande som vi biskopar gjorde inför klimattoppmötet skriver vi att ”oerhört 
mycket ligger i vågskålen”. ”Det närmaste decenniet blir ett av mänsklighetens mest avgörande”. 
”Klimatomställningen kräver att vi förändrar och förändras. Vi behöver tänka om – ja, vända 
om.” En relevant kyrka måste vara en del av den omställning som nu behövs. Den 



värderingsförändring som krävs, inte bara hos oss som individer, utan som samhällsgemenskap. 
Vår tid ropar efter nya berättelser om vad ett gott liv är. Tillsammans behöver vi sätta ord på vad 
som egentligen är viktigt och värdefullt i våra liv och formulera nya drömmar. Det är relevant i 
vår tid. 
 
Glädjeämnen och stoltheter 
Pandemin och klimatnödläget har i högsta grad med Gustav Vasa församling att göra. Er 
församling är ju en del, inte bara av Stockholms stift och Svenska kyrkan, utan av den världsvida 
kyrkan. Och Jesus säger att kyrkan ska vara världens ljus och jordens salt. Guds rike som ska 
blomma ut i all sin fullkomlighet sen vid Jesu återkomst, men – säger Jesus – det ska börja tränga 
fram redan här och nu. Guds rike är nära. Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är här och nu. 
Syftet 
I kyrkoordningen för Svenska kyrkan beskrivs detta som att syftet med församlingen, med 
Gustav Vasa församlings arbete och liv är fyra saker: att människor ska komma till tro på Kristus 
och leva i tro, att kristna gemenskaper skapas och fördjupas, att Guds rike utbreds och att 
skapelsen återupprättas. 
Sker det i Gustav Vasa församling? Det är den fråga jag bär med mig när jag visiterar en 
församling, och som jag burit med mig under de samtal och möten jag haft här under visitationen. 
Och ja, vänner, det sker här! Ni är en levande församling som har pastoral bärkraft. Grattis till er 
som tillhör Gustav Vasa församling! Här finns det mycket att vara glad och stolt över. Jag ska 
bara nämna några av de styrkor och glädjeämnen ni i församlingen tillsammans med er 
kontraktsprost Martti, Maria och andra medarbetare från stiftskansliet och mig kunnat konstatera. 
 
Öppenheten 
Ni är och uttrycker en tydlig ambition att vara en öppen kyrka, ett sammanhang som det ska vara 
lätt att bli och vara en del av. Finns många exempel på det, exempelvis babykyrkan när småbarn 
tillsammans med sina föräldrar sjunger och rör sig i en ring här framme på golvet, mitt i denna 
mäktiga kyrka. Och sedan fortsätter gemenskapen med fika. Just möjligheten att fika, få en kopp 
kaffe inne i själva kyrkan gör något mer kyrkorummet. Det här pampiga, magnifika kontrasteras 
på ett befriande sätt av möjligheten att sitta ner med en kopp kaffe och prata om vilka blöjor som 
är bäst. Ett annat exempel på strävan att var en öppen kyrka är den kyrkbänk ni berättat om. En 
bänk här utanför, en termos kaffe, ibland en eldkorg. Människor samlas, samtal om allt möjligt, 
ibland om trivialiteter ibland samtal som förändrar liv. 
Kyrkan har ett geografiskt läge som förpliktigar. Hundra meter från kyrkporten passerar dagligen 
tiotusentals människor. I visitationsprotokollet från den senaste visitationen – 1963 nästan 60 år 
sedan – finns inkopierad en text från ett församlingsblad. Texten handlar om kyrkans läge och har 
rubriken ”Huset med den öppna dörren”. Då förstod församlingen det ni förstår och strävar efter 
idag: vikten av att vara en kyrka som är öppen och som – precis som Jesus gjorde – möter 
människor där de är. Redan 1963 använde man också uttrycket ”citykyrka” för att beskriva den 
här kyrkans läge: ”Genom kyrkans läge som citykyrka är det många människor som för sin 
enskilda andakt eller i samband med mindre gudstjänster söker sig till kyrkan.”, står det att läsa i 
det nästan 60 år gamla visitationsprotokollet. 
 
Själavården 
Ett sätt att möta människor är i det enskilda samtalet och det är en annan styrka i er församling. 
Ni lägger stora resurser och tar ett stort ansvar för att ge människor möjlighet till själavård, 



enskildasamtal. På samtalsmottagningen uppe på sjukhusområdet – men också här – får varje 
vecka många personer möjlighet till enskilda samtal. Det betyder mycket för de många 
människor som ni under ett år möter i samtal. 
 
Barnens kyrka 
Har ni sett hur det ser ut nere i den delen av kyrkan? Små stolar och bord, bilder. En plats för 
barnen. Det här är också barnens kyrka, ett kyrkorum som finns till för barnen. Ni tar barnen på 
allvar, möter dem i olika verksamheter och ser som en självklarhet att det här också är ett rum för 
dem. Toppen, fortsätt så! 
 
Användandet av kyrkorummet 
Överhuvudtaget så har det varit mycket intressant att få ta del av hur ni använder kyrkorummet. 
Ni gör det på ett innovativt sätt. Och ni har planer på att bygga två rum i rummet här. Flera 
församlingar prövar nu nya kompletterande sätt att använda sina kyrkorum. Det är en viktig 
utvecklingsmöjlighet när Svenska kyrkan nu behöver krympa sitt fastighetsbestånd: att utforska 
hur gudstjänstrummen kan användas till mer än gudstjänster. Det blir spännande att få följa hur 
det arbetet utvecklas. 
 
Olika sorters kvalité 
Under visitationen har vi fått ta del av musik av hög kvalité. Vid en lunchbön sjöng Agnes Auer 
fantastiskt. Opera som steg upp genom rymden här. Kvällen innan sjöng Gospel Voices i 
Sabbatsbergs kyrka. Det var inte opera, men det var också fantastiskt och fick mina ögon att 
tåras. Sång framförd med så mycket hjärta och engagemang. Det föranledde ett par små samtal 
om vad vi menar när vi säger ”kvalité”. Att hög kvalité kan vara olika saker. Vad är kvalité för 
dig? Musikalisk kvalité, kvalité i en gudstjänst, kvalité i ett möte? 
 
Socialt företag 
En annan sak som ni har anledning att vara stolta över är ert sociala företag. Det har varit mycket 
arbete med det, men ni har verkligen åstadkommit något som gör skillnad för människor som 
stått långt bort från arbetsmarknaden. Och som bidrar till livet och pulsen här i kyrkan. Ni har 
byggt upp en kompetens, gjort lärdomar och insikter som andra församlingar kan lära av. Nu 
slutar Simon men se till att bevara och slå vakt om detta viktiga arbete. 
 
Att utveckla och stärka vidare 
Och så något om vad jag ser som utmaningar eller som saker att utveckla och stärka i 
församlingens fortsatta liv och arbete. 
 
Den ekonomiska bärkraften 
I visitationsprotokollet från 1963 står det om det här rummet citat ”Kyrkan gör ett mörkt och 
murrigt intryck”. Tycker ni att det stämmer? Nej, mycket har hänt sen dess, inte minst den 
omfattande renovering som gjordes här för bara några år sedan då ni också fick ändamålsenliga 
lokaler här bakom. Nu väntar åtgärder i församlingshuset och under nästa år ska det byggas två 
glasrum här inne. Allt det här innebär stora ekonomiska åtaganden och här har stiftsledningen och 
jag i samtal med er delat vår oro. Församlingens ekonomi är enligt er revisor ”förhållandevis 
sårbar”. Det är helt avgörande att de ekonomiska åtaganden ni som är förtroendevalda fattar 



beslut om idag, inte undergräver församlingens förutsättningar att om fem år, tio och trettio år har 
ekonomiska muskler att jobba med den grundläggande uppgiften: gudstjänst, diakoni, 
undervisning och mission. Kostnader för fastigheter (underhåll, räntor, amorteringar o s v) får 
inte tillåtas svälla på bekostnad av kyrkans kärnuppdrag. Och där har ni som är förtroendevalda 
ett stort ansvar att tänka mycket långsiktigt. 
 
Samverkan och samarbete 
Jag har nyligen visiterat era grannförsamlingar Sankt Matteus och Adolf Fredrik och visitationen 
i Sankt Johannes pågår. I torsdags träffade jag diakonerna och prästerna i Sankt Johannes 
församling. För några år sedan hade de 0 konfirmander, nu har de 80 och de har fullt sjå med att 
klara av det. Det aktualiserade åter igen vikten av att ni som är Svenska kyrkan på Norrmalm och 
i Vasastan samarbetar och samverkar. Oavsett om det så småningom blir en sammanläggning av 
dessa församlingar eller inte, så måste ni redan idag utveckla och ta tag i samarbetet er emellan. 
Det har jag också sagt i de andra församlingar. Sitt inte och vänta på stiftsstyrelsen utan sätt igång 
att samarbeta där det behövs. Det är också ett sätt att vara relevant som kyrkan, för människor här 
bryr sig i allmänhet inte om var församlingsgränsen råkar gå. 
 
Ideellt medarbetarskap 
En avgörande framtidsfråga för Svenska kyrkan är att fler människor ska bli bärare av 
församlingens liv och arbete. Här finns volontärer/ideella – bland annat ni som sjunger i kören 
idag. Men jag vill utmana er att ta ytterligare steg för att bredda och utveckla det ideella 
medarbetarskapet i församlingen. 
Det förutsätter ett delvis nytt sätt att se på både anställda och volontärer/ideella. Den anställdes 
roll måste inte alltid vara att själv utföra arbetet eller leda en verksamhet, utan kan alltmer bli att 
vara en möjliggörare så att fler kan delta och ta ansvar, att bli en samordnare och ambassadör för 
mångas delaktighet. 
Forskning på ideellt engagemang visar att en viktig orsak till att människor engagerar sig ideellt 
är att någon frågat efter dem. Så utveckla en kultur av att ställa frågan till människor: ”skulle du 
kunna hjälpa till med det här…” och ”vad skulle du kunna bidra med…”. 
Om det ideella bärarskapet i församlingen ska blomma så kräver det att både kyrkoråd och 
anställda är modiga och beredda att avstå en del av kontrollen och makten så att andra får mandat 
och inflytande. Forskning visar nämligen att en förutsättning för långvarigt ideellt engagemang är 
att den ideelle medarbetarna upplever att hen har inflytande och möjlighet att påverka 
verksamheten. Låt församlingen alltmer utvecklas till att bli en arena för mångas delaktighet och 
engagemang, där det är lätt och naturligt att tas i anspråk. 
 
Lärande och undervisning 
En sak som jag i olika sammanhang lyfter är vikten av att som församling medvetet och aktivt 
arbeta med lärande och undervisning. Idag har många inte fått en fair chans att upptäcka kristen 
tro, lära känna Kristus, möjlighet att utforska bön, mystik och bibeln. Kunskapen om kristen tro 
och praxis är låg och i vårt färska biskopsbrev skriver vi biskopar citat att: ”kunskapstappet och 
behovet av undervisning och lärande är en ödes- och överlevnadsfråga för Svenska kyrkan”. Det 
är många som helt enkelt inte vet eller fått chans att lära sig så mycket om vad kristen tro är. Men 
som bär på en längtan efter andlighet och dras till existentiella frågor. 
Och här vill jag dela en reflektion som jag gjort under visitationen. Ni är och vill att Gustav Vasa 
församling ska kännetecknas av att vara en öppen kyrka, öppen församling. Och det är oerhört 



viktigt, Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Men ibland kan strävan efter att vara en öppen 
kyrka leda in oss i en falsk motsättning där vi felaktigt ställer öppenhet mot tydlighet. Alltså ett 
missförstånd som säger ungefär att ”ska vi vara en öppen kyrka så kan vi inte vara så tydliga med 
det kristna utan måste hålla igen.” 
Andra församlingars erfarenhet – liksom min egen forskning i församlingar – visar att en radikal 
öppenhet kan gå hand i hand med att vara tydliga med det kristna. Öppenhet för den andre går 
hand i hand med att dela evangeliet, berätta om Jesus Kristus. Att för människor i enskilda samtal 
och andra möten öppna upp för bönens möjligheter. Bönens oceaner av kraft, tröst och hjälp. Så 
låt er strävan efter att vara en öppen församling gå hand i hand med att frimodigt dela den kristna 
tron, undervisa och lära. Så att människor kan upptäcka den tro som ofta redan finns där, komma 
till tro på Jesus Kristus och få chans att växa och djupna i tron. 
På samma sätt som jag uppfattar att ni har ett diakonalt förhållningssätt som genomsyrar allt ert 
arbete, låt också ett lärande och undervisande förhållningssätt alltmer genomsyra 
församlingslivet: allt från dopsamtalet till kyrkorådssammanträdet, från körövningen till 
babykyrkan. 
 
Samtal rund borden i smågrupper 
Tillfälle för frågor, kommentarer, reflektioner 
 
Avslutning 
Kära vänner, jag är glad och tacksam över att ha fått lära känna Gustav Vasa församling. Jag 
känner stor respekt och ödmjukhet för församlingens liv och arbete, och för det sätt på vilket 
kyrkan framträder och gestaltas här. Tack för allt ert goda arbete. 
Fortsätt ert goda arbete. Kom ihåg att Gud är med er. Mitt valspråk är Jesu uppmaning ”bli kvar i 
min kärlek”. En innebörd i den inbjudan från Kristus är inbjudan att räkna med Gud. Vi får räkna 
med Gud. Gud är med, är genom den heliga Anden involverad och djupt engagerad i er och i 
församlingen. Fortsätt leva i bön, be om den heliga Andens ledning. 
Gud välsigne er och hela Gustav Vasa församling. 


