
Önskekyrkan är närvarande i människornas vardag 

I webbdiskussionen Önskekyrkan inbjöds medborgarna att berätta om sin önskekyrka och önskeförsamling. 

Över 2 000 personer deltog i den gemensamma diskussionen. Deltagarna skrev över 3 500 svar, i vilka de 

berättade om sina egna önskemål och bedömde hur viktiga de andra deltagarnas svar var för dem själva. 

Den genomsnittliga tiden för deltagande var 12 minuter. Diskussionen var öppen på finska och svenska 

20.8–10.9.2012. 

Deltagarnas önskemål indelades i 16 temaklasser utgående från hurdana önskemålen var. De mest 

diskuterade ämnesområdena var andlighet och lära, öppenhet och tolerans samt gemenskap.  

Andlighet och lära var det överlägset populäraste ämnet, som genomträngde svaren och förknippades med 

önskemål av många olika slag. Enligt deltagarna får önskekyrkan vara rättframt och uppriktigt kristen, dock 

inte så att den trugar sin lära med tvång, utan snarare så att den lyhört känner sig fram. 

Då deltagarna bedömde hur viktiga olika önskemål är för dem själva, lyfte de särskilt fram närvaro i 

vardagen, stöd och uppmuntran av kyrkan och nåd. Önskemålen som gällde andlighet och lära delade 

däremot åsikterna i högre grad; en del av deltagarna betraktade dem som viktiga, andra inte. 

 

Läsinstruktion: Den blå pelaren anger de teman som deltagarna diskuterade när de svarade på frågorna om hur deras önskekyrka 

och önskeförsamling ser ut. Den gröna pelaren visar hur viktigt respektive tema var för den som svarade. 

Glädje, ljus och hopp 24/7 

En kyrka som är närvarande i vardagen var viktig för alla åldersgrupper, men särskilt för deltagarna i 

åldersgruppen 20–59 år. Kyrkan önskas komma dit där människor rör sig och tillbringar sin tid. Det är ett 

plus om kyrkan syns och hörs på olika evenemang i deltagarnas egna bostadsområden. Deltagarna önskar 



också fler evenemang med låg tröskel och möten mellan människor både ansikte mot ansikte och på 

webben. 

Önskekyrkan beskrevs exempelvis så här: 

"Min önskekyrka är verksam i vardagen, inte bara på söndag. Kyrkan borde ha verksamhet 

på de platser och på de sätt som finns i människornas liv sedan förut. Kampens kapell och 

prästen i köpcentret är bra exempel på detta." 

"Min önskeförsamling är genuint närvarande för människorna i deras glädjeämnen och 

sorger. En församling, där de anställda är intresserade, sköter om sina medlemmar. En 

avstressande atmosfär och en känsla av att jag blir hörd, att mitt liv och mina frågor 

intresserar någon, är viktigt. En församling som skulle kunna möta församlingsborna 

utgående från deras egna frågor men som samtidigt står fast vid Kristus." 

Deltagarna önskade att kyrkans dörrar alltid var öppna och att medborgarna hade möjlighet att flexibelt 

komma till kyrkan för att stilla sig, prata om trosfrågor, möta bekanta eller få hjälp i livets kriser. Kyrkans 

roll som en aktör som erbjuder ett nätverk av trygghet och stärker tron får uppskattning. Deltagarna anser 

att bara det att kyrkan finns och att man vid behov kan vända sig till den är viktigt i sig. 

"Bygger upp och uppmuntrar medlemmen att tro och leva. Det behövs många olika slag av 

verksamhet bland människorna som stöder tron och livet, men å andra sidan är tron på den 

treeniga guden kärnan i allt, och det får man inte tappa bort i mångfalden. Om kärnan 

splittras eller faller sönder, tappar kyrkan bort sig själv och sitt berättigande. Församlingens 

medlemmar ska verka i samarbete med de anställda i församlingens verksamhet." 

Helsingforsarnas önskekyrka är öppen och tolerant, och den uppmuntrar till gemensamma aktiviteter. Nåd, 

inte fördömande, efterlystes som motvikt till den finländska kulturen, som lätt fördömer och begränsar.  

Deltagarna önskar att kyrkans verksamhet för människor samman och sporrar dem till gemensamma 

aktiviteter. I önskekyrkan finns inte unkna inre kretsar, utan alla tas emot med glädje. Frivilliga ses som en 

resurs som borde utnyttjas i större grad än i dag. 

"I min kyrka får olika människor använda sina egna gåvor. Uppgifter delas ut efter intresse 

och kunnande, men man får också delta passivt. Detta är mycket viktigt: att man kan vara 

med och uppleva sig som delaktig även om man är passiv. I min kyrka fungerar församlingens 

anställda och exempelvis kyrkoherdeämbetet mer som samordnare än som leverantör av ett 

färdigt paket...". 

Av deltagarna i diskussionen var något över tre fjärdedelar helsingforsare. En klar majoritet, 85 procent, 

tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan. Alla åldersgrupper från 20 år till över 60 år var representerade i 

diskussionen. 

Målet med diskussionen, som genomfördes av församlingarna i Helsingfors, var att få bra tips, tankar och 

idéer för utveckling av kyrkans och församlingarnas verksamhet av så många människor som möjligt. 

Bland deltagarna i webbdiskussionen Önskekyrkan utlottades sex middagspresentkort för två till restaurang 

Kapellet. Vinnarna meddelas personligen. 


