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Nyheter från Nätverket Anabaptist, april 2012 
 

Kära vänner i Nätverket Anabaptist! 
Här kommer ett nytt nyhetsbrev. Det innehåller flera intressanta bidrag från några av nätverkets 
medlemmar. Holger Klintenberg ger ett bidrag till debatten om frikyrkan från ett anabaptistiskt 
perspektiv. Pascal Andreasson från bokförlaget Evangelie presenterar Stuart Murrays bok Radikalt 
lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen, som snart kommer ut på svenska. Vi hoppas att 
nätverkets medlemmar hjälper till att sprida den och gör förhandsbeställningar före den 15 maj. Vi 
får mycket bra rabatter. Det blir också en konferens i Linköping den 23-25 november med Stuart 
Murray som huvudtalare, för att lansera boken och nätverket. Björn Cedersjö berättar om Ched 
Myers sverigebesök i september. Björn Olav Hansen berättar till sist lite om sin livshistoria och 
presenterar sin bok om anabaptismen; En tro värd att dö för, som snart kommer ut på norska.  
 
Jag hoppas att ni får en trevlig och givande läsning 

 

Den frikyrkliga debatten 
Av Holger Klintenberg 
 
Debattvågorna i de kristna medierna har den senaste tiden gått höga om frikyrkans varande eller 
icke-varande. Vad många dock missat i sina analyser är den teologiska synen på församlingen. 
Debatten har hållits på ett förvånansvärt ytligt plan – där gudstjänstformer, predikstolar och 
ekonomiska aspekter tycks ha upptagit ett stort utrymme. Och kanske är detta om något ett tecken 
på att frikyrkan verkligen är inne i en mycket djup identitetskris – att den inte längre vet vad den 
står för och därför debatterar om ytvattnet är varmare hos Svenska kyrkan. Här om någonstans 
borde en radikalreformatorisk församlingssyn lyftas upp på nytt, givetvis inte bara i debatten utan i 
praktiken hos de frikyrkliga församlingarna. Och ur en vid definition (sådan som exempelvis Arne 
Rasmusson använder i sin avhandling och John Howard Yoder i flera av sina böcker) är detta den 
historiska frikyrkans och troendeförsamlingens församlingssyn. Detta som paradigm är oförenligt 
med en folkkyrklig församlingssyn, och denna debatt är bara ytterligare ett bevis på att det 
frikyrkliga paradigmet uppluckrats mer och mer hos den svenska frikyrkan. Den svenska frikyrkan 
är givetvis en frikyrka i kyrkopolitisk mening (dvs. den är fri från staten), liksom numera även 
Svenska kyrkan. I teologisk mening har den dock fått alltmer gemensamt med den folkkyrkliga och 
konstantinska församlingssynen. Oavsett vilket område man tittar på – församlingssyn, 
ledarskapssyn, bibelsyn, mission, diakonalt ansvar, etisk betoning (t.ex. pacifism) etc. – gör denna 
skiftning sig gällande. 
 
Det är dock hög tid att börja lyfta upp de frikyrkliga (och som jag menar bibliska) idealen på nytt. 
Och detta är inget abstrakt eller teologiskt ordklyveri, det handlar om att leva ett liv i Jesu efterföljd. 
Att våga låta Jesu ord och gärning få definiera inte bara vår lära, utan också våra liv. Om vi tror på 
en frälsning som innebär någon form av förändring i människors liv, om vi tror på en kristen 
livsstil, så måste vi också tro på en specifik kristen gemenskap av troende. 
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The Naked Anabaptist på svenska 
Av Pascal Andreasson 
 
Evangelie förlag känner en stor glädje över att i juni få ge ut Stuart Murrays bok: The Naked 
anabaptist som på svenska får titeln Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen. 
Jonas Melin har skrivit ett förord och vi har i Stuarts bok fått ett redskap att inspirera och utmana 
svensk kristenhet att upptäcka anabaptismen och dess värderingar i vår tid. Stuart analyserar också 
om ”efterkristendomstiden”, ett begrepp vi skapat av hans ”post-Christendom” och ger oss 
vägledning i ett samhälle som blir allt mer efterkyrkligt. Detta är givetvis en mycket viktig bok och 
vi hoppas ni vill vara med och sprida den så mycket som möjligt. Boken kommer i juni och om ni 
beställer böcker före 15 maj får du köpa till nedan introduktionspris för nätverket (ordinarie 
pris= 149 kr/st). 
 
   Nätverkspris     (ord pris)           styckpris (m rabatt) 
5 böcker = 20%    596 kr    745 kr  119 kr 
10 böcker = 25%  1117 kr  1490 kr  112 kr 
20 böcker = 30%  2086 kr  2980 kr  104 kr 
30 böcker = 35%  2906 kr  4470 kr    97 kr 
40 böcker = 40%  3396 kr  5960 kr    85 kr 
50 böcker = 50%  3725 kr  7450 kr    75 kr 
 
Frakt tillkommer på samtliga beställningar. 
 
Beställ böckerna genom att skicka en email till info@evangelie.se och skriv antal böcker, att du är 
medlem i nätverket, namn och adress. Böckerna levereras så fort de kommer från tryckeri.  
 
Se även www.evangelie.se och beställ gärna boken Skilsmässa och omgifte i kyrkan av David 
Instone Brewer, baptistpastor och expert på judisk-rabbinsk litteratur. Teologen Per-Axel Sverker 
kallar David Instone-Brewers bok för en "helt nödvändig", Stefan Svärd anser att den "bör läsas av 
varje pastor" och Roland Hellsten beskriver den vara "förtroendeingivande, hoppingivande och 
viktig att ta del av, inte bara för pastorer och själavårdare, utan minst lika mycket för kyrkans folk i 
allmänhet". Skriv att du är medlem i det anabaptistiska nätverket vid beställning och du får boken 
fraktfritt.  

 

Konferens med Stuart Murray 
För att lansera boken har vi också bjudit in Stuart Murray till Sverige i höst. Vi planerar en 
konferens i Linköping den 23-25 november och ett par andra arrangemang i samband med det. 
Konferensen kommer att handla om ett radikalt lärjungaskap och församlingsliv i 
efterkristendomstidens Sverige. Syftet är att både lansera boken och lyfta fram anabaptismen och 
Nätverket Anabaptist. Vi hoppas att många av nätverkets medlemmar kan vara med, så boka in 
dessa dagar redan nu. Mer information kommer senare.  
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Lyssna till Ched Myers i Sverige i höst. 
Av Björn Cedersjö 
 
Den mennonitiske teologen och fredsarbetaren Ched Myers kommer till Sverige under september. 
Han kommer att vara på några orter under veckan 3-9 september (jag vet tyvärr inte var men det är 
minst två platser) och kommer att medverka i Världens fest i Malmö under helgen 7-9 september. 
Jag hade inte mött hans namn eller honom själv tidigare men fick lyssna till två bibelstudier med 
honom i Diakonias/Bildas/Sabeels bibelkonferens i Betlehem under slutet av mars. Han höll två 
mycket spännande studier över Luk 19 där han på ett föredömligt sätt både fördjupade förståelsen 
av vad bibeltexterna handlar om och kopplade deras budskap till verkligheten idag. Bland annat gav 
han en tolkning av liknelsen om de talenterna som gav mycket att tänka på. 
Myers är också en ivrig författare vilket framgår av hans hemsida www.ChedMyers.org. 
Håll alltså ögonen öppna för att få lyssna till god bibelundervisning. 
 
Ched Myers har meddelat att han gärna vill träffa medlemmar i Nätverket Anabaptist. 
 

En tro verd å dø for  
Av Björn Olav Hansen 
 
Jeg er barn av den såkalte Jesusvekkelsen. I 1972 bestemte jeg meg for å følge Jesus. I møte med 
Det nye testamentes beskrivelse av en radikal etterfølgelse og det fellesskapsliv som man ser levd ut 
i urkirken, vokste det tidlig frem en lengsel etter å finne kristne som levde på samme måte i dag. 
Noen få år senere - jeg tror det var rundt 1974-1975 - kom jeg for første gang i kontakt med 
Bruderhof-bevegelsen, og gjennom dem ble jeg kjent med forfatterskapet til Eberhard Arnold. Hos 
Bruderhof og Arnold fant jeg igjen noe av den radikaliteten jeg leste om i Apostlenes gjerninger, og 
ikke minst i hans sterke understrekning av å leve ut Jesu undervisning i Bergprekenen. 
 
Gjennom årene skulle vennskapet med ulike anabaptistiske grupper vokse frem. Jeg ble kjent med 
Peter Hoover, lederen for den anabaptistiske kommuniteten "Rocky Cape Christian Fellowship" i 
Australia, og gjennom ham konservative mennoniter i USA og Canada. Dette vennskapet har 
betydd mye for meg. Vår familie har hatt jevnlige besøk av anabaptister opp gjennom årene, og det 
har vært gyldne anledninger til å stille masse spørsmål og lære av de erfaringer de har gjort. 
 
Det finnes ikke mye litteratur om anabaptistene på norsk, verken når det gjelder deres historie eller 
deres teologi. Siden 1970 tallet har jeg samlet mye materiale, både bøker og tidsskrifter, og til til 
slutt bestemte jeg meg for å skrive en bok selv. Jeg har bakgrunn som journalist i norsk dagspresse, 
hvor jeg arbeidet som journalist i ni år, og som redaktør for et kristet tidsskrift, og jeg er ordinert 
pastor i Det Norske Baptistsamfunn. 
 
 
'En tro verd å dø for' er resultatet. Boken er en samlet gjennomgang av anabaptistenes tro og 
historie, en presentasjon av de sentrale skikkelsene og et møte med noen av de tusenvis som endte 
sine liv på martyrbålet, ble hengt eller druknet. Den gir også en presentasjon av dagens anabaptister 
i USA, Canada, Australia og Europa. 
  
Jeg håper manus skal bli ferdig i løpet av noen uker, og at den er ferdig trykket og utgitt til høsten. 
Boken kan bestilles via www.frihet.no og vil koste 195 kroner + porto. 
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Har du något att berätta? 
Kom ihåg att du har möjlighet att nå alla i nätverket genom nyhetsbrevet. Har du något att berätta? 
Jag hoppas kunna skicka ut nästa nyhetsbrev i början på augusti. Bidrag tas emot fram till den 31 
juli. Här är något av det som man kan bidra med.  
 
1. Boktips och recensioner med anknytning till anabaptismen. 
2. Personliga reflektioner om varför anabaptismen är viktig för dig.  
3. Berättelser om kontakter med anabaptister runtom i världen. 
4. Rapporter om saker som händer i Skandinavien med anknytning till anabaptismen. 
5. Inbjudningar till konferenser, seminarier, aktioner och annat som anknyter till anabaptismen.  
6. Annat som ni vill dela med er av. 
 

Jonas Melin,   jonas@mariannelund.nu   tel: 070-6929818 


