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Nyhetsbrev från Nätverket Anabaptist, Nr 1, 2013 
Sent om sidor kommer årets första nyhetsbrev från nätverket.  
 
Rapport från konferensen 
Vi börjar med en kort rapport från Stuart Murrays besök i Sverige den 22-25 november 2012. Han 
talade vid flera tillfällen och det var som vanligt mycket uppskattat. Stuart Murray har alltid något 
viktigt att säga. Här får ni några glimtar från Stuarts besök.  
 
På torsdagen var han på Örebro Missionsskola och höll flera föreläsningar. Jimmy Heawenson, 
ALT-student från Jönköping, har kommenterat på sin blogg och lagt upp en videoinspelning på 
Youtube av föreläsningen om Church Planting and Missional Church. Tyvärr är ljudkvaliten inte så 
bra. Här finns videon: http://www.youtube.com/watch?v=4CXiSF5137o 

 
På fredagen samlades fem bibelskolor med totalt ca 80 elever i Ryttargårdskyrkan i Linköping. 
Temat för dagen var församlingsplantering i samhällets marginaler och den arrangerades av Urban 
Expression Sverige i samarbete med Ryttargårdskyrkan. Emil Jonzon, lärare på Mariannelunds 
folkhögskola skriver om detta på BibelOmvärlds blogg: Med Gud i marginalen. Han berättar även 
om konferensen om radikalt lärjungaskap som ägde rum på lördagen. 
 
Huvudarrangemanget under Stuart Murrays Sverigebesök var konferensen om radikalt lärjungaskap 
i ett efterkristet Sverige. Stuart hade fyra föreläsningar och två predikningar där han tog upp teman 
från sin bok Radikalt lärjungaskap. Ett av ämnena var vad det betyder att vara kyrka i 
efterkristendomstiden. En som ger en glimt från konferensen på sin blogg är Anton Fagerstedt i 
inlägget Död åt "Christendom". Konferensen i Linköping arrangerades av Ryttargårdskyrkan, 
Johanneskyrkan, Baptistkyrkan, Nätverket Anabaptist och bokförlaget Evangelie. Det var ett 
mycket lyckat samarbete och det kan bli mer av det i framtiden. De ca 120 konferensdeltagarna 
kom från hela Sverige, från Jokkmokk i norr till Malmö i söder, och även från Danmark och 
Finland. De verkade mycket nöjda när de reste hem. Vi hade fått mycket inspiration och vägledning 
för vad det betyder att följa Jesus i vår tid. På söndagen höll Stuart en mycket uppskattad predikan, 
som man kan ladda ner på Ryttargårdskyrkans hemsida här (du får klicka dig fram till den 25/11, 
2012). Tyvärr spelade vi inte in resten av Stuarts undervisning, men man kan ju alltid läsa boken. 

Nyvald ledningsgrupp 
I samband med konferensen valdes också en ledningsgrupp för Nätverket Anabaptist. 
Ledningsgruppen består av följande sex personer:  

Anneli Andersson, miljöekonom på vattenmyndigheten i Härnösand 
Pascal Andreasson, predikant och bokförläggare, som bor utanför Ulricehamn 

Pelle Bark, pastor i Linköpings baptistförsamling 
Jonas Melin, bibellärare och pionjärkonsulent, med i Råslätts församlingsgemenskap 
Tom Rutschmann, lärare, mennonit från USA som bott länge i Sverige och är med i frikyrkan i 
Jokkmokk  
Annika Wilzén, sjuksköterska, bosatt i Linköping och med i Johanneskyrkan 

Tanken är att vi genom ledningsgruppen ska bredda ansvaret för nätverket och att det ska utvecklas 
snabbare. Här av dig till någon i ledningsgruppen om du har synpunkter och förslag.  
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Beslutsprocessen i församlingen 
Av Tom Rutschman 
 
Hur ofta har inte man varit med om att rösta igenom ett viktigt förslag på ett församlingsmöte och 
upptäcka att några kände ett starkt obehag över beslutet.  Jag är övertygad av att 
majoritetsbeslutsprocesser har lett till att många har känt sig sårade eller kränkta och till och med 
lämnat sina församlingar.  Majoritetsbeslut främjar inte samarbete.  Det finns andra sätt. 
 
Ett bättre och mer bibliskt förfarande heter konsensus, ett ord som för några decennier sedan inte 
fanns i vårt ordförråd.  Kanske går det ihop med medvetenheten att allt inte behöver skyndas på, 
som vi håller på att lära oss från ”the slow movement”.  Slow food… Slow church (Sojourners 
12/2012). Förankrade beslut, där deltagarna har lyssnat till varandra och aktivt lyssnat till Guds röst, 
om än de tar längre att fatta, har många fördelar.  Konsensus är både processen och beslutet. 
 
Den bibliska modellen för konsensusbeslut kommer från Jerusalemrådets beslutsprocess i Apg. 15.  
När vi läser det i efterhand, kan beslutet upplevas som självklart.  Inte skulle nyomvända icke- judar 
först hålla sig till alla judiska regler för att sedan kunna följa Jesus. Urförsamlingen insåg inte då att 
det var något nytt att följa Jesus, att det var början på den kristna rörelsen.  De var judar och tänkte 
förbli det.  Samtidigt kom de, med den heliga andens ledning, fram till att Jesu efterföljare t.ex. inte 
behövde omskära sig.  Det var ingen detalj!  Hela identiteten och lydnaden till Gud för en jude 
krävde omskärelse.  Att inte kräva det av nyomvända var av lika stor proportioner som om vi 
kristna plötsligt skulle komma på att dop inte är nödvändigt längre.  Eller att läsa bibeln eller att 
be…  Helt otänkbart rent mänskligt. Men i Apg. 15: 25 och 28 noteras det att ”vi har enhälligt 
beslutat…” och ”den heliga anden och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver…”.  
Hade processen inte varit tagen i samförstånd, skulle detta sannolikt ha lett till att två olika rörelser 
med olika ståndpunkter hade uppstått redan då. 
 
Anabaptistförsamlingar använde sig av konsensus redan på 1500-talet.  Och i många mennonit- 
församlingar idag är detta accepterad praxis i beslutsprocessen.  Denna beslutsmodell bekräftar 
synen av församlingen som en gemenskap som under den heliga andens ledning söker leva ut sin 
tro, med stor tilltro av att alla är ledda av Gud.  
 
Jag har ibland varit tolk på Mennoniternas Världskonferensers allmänna råd, med c:a 150 ledamöter 
från olika länder och med varierande praxis i många frågor, och kunnat se hur en stor organisation 
fungerar.  Viktiga beslut tas med konsensus som beslutsprocess. Mindre smidigt än majoritetsbeslut 
ibland—men mycket mer tillfredställelse i de tagna beslut.  Alla känner att deras åsikter har hörts 
och förståtts av alla, om än gruppen i slutändan tar ett beslut som skiljer sig från den åsikten man 
hade från början. 
 
Förenklat fungerar det på detta sätt: Mötesledaren låter alla presentera sina förslag och diskutera 
dessa. Delegaterna visar ett färgat kort efter varje inlägg (orange: jag håller med; blå: jag håller inte 
med.)  Mötesledaren upplever när det är färdigresonerat utifrån sina iakttagelser av människors 
reaktioner till de olika inläggen.  Om några tycker att man ännu inte har fått gehör och visar ett blått 
kort, får processen fortsätta.  Till slut har alla fått säga sitt.  Alla positioner har lyssnats till med 
omsorg, och mötesledaren kan antagligen uttrycka den allmänna uppfattningen av gruppen och då 
fråga om det stämmer.  Ofta har de som haft avvikande åsikter gått med i den allmänna 
uppfattningen som råder, nöjd med att de har tagits på allvar, och med mer förståelse för andras 
positioner.  Kanske delegaten tänker: ”Ok, det var inte exakt vad jag ville, men jag kan leva med det 
beslutet…”.  
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För mer detaljer: 
http://resources.mennonitechurch.ca/FileDownload/13482/Consensus_Guidelines_ENG-1.pdf 
 
Tänk hur många besvikelser och sorger vi skulle kunna bespara oss av i våra församlingar om vi 
anammade konsensusmetoden på våra medlemsmöten. 
 

Rättfärdiga krig eller pacifism 
Emanuel Bäckryd bidrar med en mycket intressant artikel om rättfärdiga krig och pacifism. Han 
jämför två skrifter från 1940-talet; CS Lewis’ essä Why I am not a pacifist och boken Krig och 
kristendom av den dåtida ledaren för Örebromissionen Algot Ahlbäck. Artikeln är på 12 sidor och 
därför för lång att publicera i nyhetsbrevet. Nedan följer ett kort utdrag. Artikeln bifogas i sin helhet 
i utskicket eller kan beställas från nätverket.  
 
Fredens folk 
Det är lätt att underskatta skönlitteraturens förmåga till etisk påverkan. För egen del har jag ett 
markant minne av ett tillfälle då en roman bidragit till en omsvängning i en klassisk etisk fråga. Jag 
var 20 år och läste Vilhelm Mobergs roman Rid i natt!, en läsning som varvades med många tankar 
kring frågan: Finns det rättfärdiga krig eller inte? Jag hade börjat tvivla på den pacifism jag 
tidigare bekänt mig till, och jag vacklade mellan alternativen. Rid i natt!, utgiven 1941, handlar om 
småländska bönder som på 1600-talet revolterar mot tyskfödda adelsmän. Det är en kamproman 
med tydlig udd mot den då militärt framgångsrika nazismen och, sett ur det perspektivet, är det en 
mycket modig bok. Moberg visste inte att Tyskland skulle besegras, han visste inte att Sverige skulle 
skonas från kriget, han kunde inte vara säker på att Sverige skulle undgå ockupation och nazistiskt 
styre. Ändå skriver han denna bok och tar ställning på ett nästan övertydligt sätt. Det är starkt, 
berörande och effektivt. Moberg fick mig att svänga från min tonårstids oreflekterade pacifism till 
övertygelsen om att det trots allt kan finnas rättfärdiga krig som en kristen bör delta i. Så stark är 
berättelsens makt över människan. 
 
Den här artikeln bygger på en jämförelse mellan CS Lewis’ essä Why I am not a pacifist och boken 
Krig och kristendom, skriven av den dåtida ledaren för Örebromissionen Algot Ahlbäck. Båda 
dessa texter skrevs 1940 under brinnande världskrig av övertygade kristna, men de har motsatta 
teologier angående krig och fred. Lewis stöder sitt lands ”rättfärdiga krig” mot Tyskland, Ahlbäck 
är pacifist. 
Trots olikheter i stil, bakgrund och utbildning har jag funnit det intressant att jämföra dessa två 
skrifter, inte minst därför att denna jämförelse belyser ecklesiologins vikt i det teologisk-etiska 
tänkande. 
 
Idag, ett drygt decenium efter att jag läst Mobergs bok, håller jag på att svänga på nytt. Jag är på 
väg att gå från att vara en någorlunda genomtänkt anhängare av rättfärdiga krig till att på nytt bli 
pacifist, men denna gång med betydligt mer på fötterna än när jag som 18-åring stod inför 
mönstringsofficern. Jag har numera pacifistiska åsikter, ja kanske rentav en pacifistisk teologi, men 
jag vågar ännu inte säga att jag verkligen är pacifist. Inte för att jag tvivlar på argumenten utan för 
att jag tvivlar på mig själv. Att säga att man är pacifist är att ta stora ord i sin mun. Det är skillnad 
mellan åsikter och faktiskt agerande, vilket illustreras tydligt av en scen i filmen Rött hav. 
 

Läs fortsättningen av Emanuel Bäckryds intressanta artikel i bifogade dokument.  
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Christian Peacemaker Teams till Malmö 
Christian Peacemaker Teams har träff för sin Europaregion i Malmö på Kristi Himmelsfärdshelgen. 
Den äger rum fredag till söndag, 10-12 maj, och är öppen för alla med intresse för CPT:s arbete 
eller kristet ickevåld i allmänhet. Temat för helgen är Resisting Fortress Europe.  
Information finns på den här länken http://www.cptsverige.blogspot.se/2013/03/you-are-welcome-
to-join-third-european.html. 
 
Mer information om CPT finns här: http://cpt.org/ 
 

Ny bok: Ett frö av anabaptism 
Bokförlaget Evangelie har i samarbete med Nätverket Anabaptist låtit översätta Arnold Snyders 
klassiska bok From Anabaptist seed. Den har på svenska fått titeln ”Ett frö av anabaptism”. Boken 
är en liten enkel skrift om 56 sidor som introducerar den tidiga anabaptismens kärnövertygelser, 
praktiker och lärjungaskap. Boken är en ovärderlig resurs som visar att den anabaptistiska 
tolkningen av den kristna tron är högst relevant idag både lokalt och globalt och boken är utmärkt 
att ge bort för att väcka intresse kring anabaptismen. Följande priser erbjuds nätverkets medlemmar:  
 
1 bok = 55 kronor (ordinarie pris)  
2 böcker = 100 kronor 
5 böcker = 200 kronor 
 
Frakt tillkommer på samtliga beställningar: 29 kr för 1 bok och 39 kr för två eller flera (och man 
kan passa på att beställa fler av evangelies böcker http://evangelie.se/ – varför inte ge bort Stuarts 
bok Radikalt lärjungaskap!) Beställning av böcker till: info@evangelie.se och vänligen skriv att 
du/ni är medlemmar i nätverket.  
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Nätverket på Facebook 
Det finns numera en grupp på facebook med namnet Nätverket Anabaptist. Där kan vi föra 
intressanta samtal om ämnen som anknyter till anabaptismen, kristen tro och lärjungaskap. 
Välkommen att vara med. Be någon som redan är medlem att bjuda in dig.  

Har du något att berätta? 
Kom ihåg att du har möjlighet att nå alla i nätverket genom nyhetsbrevet. Har du något att berätta? 
Vi planerar att skicka ut nästa nyhetsbrev i juni 2013. Bidrag tas emot fram till den 31 maj. 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 


