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Inledning	  
År 2010 antog EFKs kongress en vision för 2020. Där står det bland annat:  
 
”Vi vill se församlingsförnyelse. Vi vill bejaka nya sätt att vara församling som syftar till att 
nå nya människor med evangeliet. (…) Vi vill hålla samman mångfald i uttrycksformer med 
enhet i viktiga identitetsfrågor. (…) Vi vill se resultat av detta före 2020 i form av att vi har 
planterat 75 nya församlingar.”  
 
Inom ramen för Guds ord finns det många olika sätt att vara församling på. Mångfald behövs 
och berikar enheten. Olika församlingar kan nå olika sorters människor med evangeliet. Vi 
tror att vi fått kallelsen av Gud att plantera en församling i stadsdelen Berga i Linköping. En 
församling som förenar den frikyrkliga rörelsens sätt att bedriva mission med den monastiska 
traditionens kontemplativa liv. Med hjälp av dessa strömfåror vill forma lärjungar till Jesus 
Kristus.  
 
Varken ordet ”mission” eller ”kontemplation” finns i Bibeln utan är latinska begrepp som 
använts av kyrkan genom århundraden. Mission betyder sändning och kontemplation betyder 
att se. Ur ett perspektiv skulle man kunna säga att missionen är församlingens utåtriktade liv 
och kontemplationen församlingens inåtriktade liv. Vi är sända ut i världen och vi är kallade 
att tillbe Gud och se hans ansikte. Båda dessa riktningar behövs, de styrker varandra och 
skapar dynamik.  
 
Den monastiska och frikyrkliga rörelsen liknar varandra. Båda utgörs av människor som tagit 
ett eget beslut om att leva som lärjungar till Jesus Kristus. En frikyrka är en församling där 



alla har blivit medlemmar genom ett frivilligt beslut. En monastisk gemenskap kan vara ett 
kloster, en kommunitet eller ett sällskap där var och en bor på olika ställen, men där man 
lever efter samma levnadsregler. Även en monastisk gemenskap utgörs av människor som 
tagit ett eget beslut om att vara med. Båda frikyrkan och de monastiska gemenskaperna har 
använt sig av gemensamma levnadsregler, även om dessa levnadsregler tonats ned under de 
senaste decennierna i frikyrkan.  
 
För att läsa regeln i dess helhet, kontakta:  
 
eleonore.gustafsson@ryttargardskyrkan.se 

 

 


