Nyheter från Nätverket Anabaptist, februari 2012

Debatten om frikyrkan
För ett par veckor sedan skrev Sigfrid Deminger en debattartikel i Dagen om frikyrkans situation i
Sverige. Det startade en intensiv debatt både i tidningar och på internet. Många av er har säkert följt
med i debatten och en del har skrivit egna inlägg. Jag är övertygad om att det anabaptistiska
perspektivet är viktigt i det här samtalet om kyrkan och frikyrkans framtid. Nätverket Anabaptist
finns för att vi tillsammans ska få den anabaptistiska rösten att höras även i Skandinavien. Med det
här nyhetsbrevet hoppas jag att ni alla får lite uppmuntran att fortsätta det goda arbetet för den
saken.
Mennoniterna är den största rörelsen med historiska rötter i anabaptismen. Mennonitförsamlingar
finns i många olika länder, dock inte i Skandinavien vad jag vet. Mennonite Church USA är en av
de största mennonitsamfunden och via deras hemsida är det lätt att hitta ut bland världens
mennoniter: http://mennoniteusa.org/ . Det finns dock en del kontakter med Mennoniter runtom i
världen även från Skandinavien. I det här nyhetsbrevet får du ett par fina exempel på det. Skriv
gärna och berätta om dina egna kontakter med mennoniter i världen. Vi behöver lite intressanta
nyheter till det här nyhetsbrevet.

Diakonia samarbetar med mennoniter i Colombia
Petter Jakobsson på Diakonia berättar att Diakonia samarbetar med en organisation i Colombia som
heter Justapaz. Den drivs av Mennonitkyrkan i Colombia och arbetar för rättvisa, fred och ickevåld.
Man arbetar med frågor som vapenvägran, försoningsprocesser, konfliktlösning utan våld etc i det
extremt våldsdrabbade Colombia. Man utsätts också ofta för våld och hot. Om någon är intresserad
– också av att ibland snabbt kunna uppmärksamma hotade eller kidnappade medarbetare så finns
hemsidan www.apropheticcall.org eller www.justapaz.org (spanska och engelska). Detta är vänner
som behöver vårt stöd och våra förböner.

Mennoniten David Shenk på Sverigebesök
Mennoniten David Shenk besökte Sverige i början av februari och talade om mission bland
muslimer vid konferensen Heart for muslims i Uppsala. Han gjorde ett starkt intryck på
konferensens deltagare och hade mycket att ge. Konferensen uppmärksammades också i tidningen
Dagen, som intervjuade Shenk (http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=297663). Här skriver
Martin Ström om sitt möte med David Shenk. Texten kommer från hans blogg
(http://www.omsverige.se/blogg/martin/836-martin-stroem)och är publicerad med författarens
tillåtelse.

Det varma & skarpa i en god kombination
Under flera dagar förra veckan hade jag förmånen att få lyssna till David Shenk som var talare på
årets förkonferens till Heart for Muslims i Uppsala. Vi var ett 70-tal personer samlade från de
nordiska länderna omkring vår gemensamma längtan att se evangeliet kommuniceras för muslimer
här i Norden och i vidare cirklar. De flesta av oss hade aldrig tidigare hört talas om David Shenk
som tillsammans med sin fru Grace gästade Sverige under en vecka. David lämnade ingen av oss
oberörd och jag tror att ett flertal av oss gärna hade stannat en dag till för att lyssna och ställa
frågor.
Det finns en bredd och ett djup i Davids personlighet som öppnar dörrar världen över. Vi möter en
varm och glad personlighet som utstrålar en passion för människor. Samtidigt är han apologet med
förmågan att kommunicera kristen tro för muslimer i allmänhet och imamer i synnerhet.
Kombinationen av de båda öppnar dörrar inte bara i det enskilda mötet utan också på hög politisk
och religiös nivå. Under dagarna i Uppsala förberedde han sig samtidigt för ett stormöte i Tanzania
för att medla i konflikten mellan kristna och muslimer. Han delar berättelser från platser som Iran,
Indonesien, Balkan och London där han talar inför stora skaror av Imamer för att bygga broar av
förståelse och respekt för kristen tro, lära och livsstil.
David Shenk föddes och växte upp i en missionärsfamilj i Tanzania. Under 60- och 70-talet
arbetade han som lärare i Somalia och senare vid universitetet i Nairobi som lärare i religionsdialog.
Han berättar hur han och hans medarbetare brukade snegla över floden där de bosatte sig i Somalia
för att lära av det arbete som svensk luthersk mission hade byggt upp där innan de anlände. Sedan
1980 är David och Grace bosatta i Pennsylvania, USA, med Eastern Mennonite Missions (EMM)
som sin bas. Han har i över tre decennier rest med världen som sitt arbetsfält. David har skrivit ett
flertal böcker som exempelvis “A Muslim and a Christian in Dialogue”, “Surprises of the Christian
Way” och ”Creating Communities of the Kingdom” som handlar om nytestamentliga modeller för
församlingsplantering.
Som den mennonit han är avspeglar sig ett aktivt fredsarbete genom hans liv och berättelser. Inte på
en universalistisk grund utan hela tiden med utgångspunkt hos den Gud som uppenbarar sig genom
Jesus och försonar världen med sig genom korset och uppståndelsen. Han utmanar oss helt enkelt
till vänskap med muslimer och uppmuntrar till tydlighet om vår övertygelse i den dialog vi
frimodigt bör söka. I tidningen Dagens intervju uttrycket han att det värsta vi kan göra gentemot
muslimer som bor här är att marginalisera dem och kasta ut dem. Innan David packade sin väska
för att resa till Turkiet för nästa möte uppmuntrade han oss att fortsätta söka efter öppna dörrar i de
murar som byggs av fördomar och rädsla. Ge inte upp, fortsätt göra det som är rätt… orden får en
särskild tyngd av en man som fyllt 75 år och som med plirande, varma ögon åter sätter sig i rörelse
för att omfamna ännu en medmänniska i andan av ett klart evangelium.
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Rick Warren och anabaptismen
"I trettiotvå år har vi byggt Saddleback Church på vad vi lärt oss från anabaptismen", sa den kände
pastorn och författaren Rick Warren i en föreläsning i slutet av januari i år. Det skedde vid en
konferens om anabaptismen och den nutida baptismen, som arrangerades vid Southwestern Baptist
Theological Seminary i Forth Worth Texas.
Konferensen hade 500 deltagare och innehöll fjorton gedigna föreläsningar om anabaptistisk
historia och teologi. Konferensens ämnen och talare presenteras här:
http://texanonline.net/news/conference-to-consider-influence-of-16th-century-anabaptist-movement
En av talarna på konferensen var alltså Rick Warren. Han höll inte en akademisk föreläsning, utan
hans bidrag hade mer karaktären av ett personligt vittnesbörd om hur studiet av anabaptismen har
format hans syn på lärjungaskap och lärjungaträning och hur det har påverkat hans tjänst och
församlingen i Saddleback. Det är en riktigt inspirerande föreläsning. Särskilt när han går igenom
åtta viktiga punkter om lärjungaskap som han hämtat från anabaptismen och tillämpat i Saddleback.
Övriga föreläsningar var på akademisk nivå och är en guldgruva för den som är specialintresserad
och har lite förkunskaper om anabaptismens historia och teologi. Man kan lyssna till alla fjorton
föreläsningarna på Southwesterns hemsida:
http://www.swbts.edu/events/conference_audio.cfm?loc=conferences/anabaptism
Man kan läsa mer om denna spännande konferens i Mennonite Weekly Review:
http://www.mennoweekly.org/2012/2/20/baptists-catch-anabaptist-vision/?page=1

The Naked Anabaptist på svenska
Stuart Murrays bok The Naked Anabaptist – The Bare Essentials of a Radical Faith bygger på och
förklarar innebörden i de sju kärnvärderingarna. Som vi tidigare meddelat kommer den ut på
svenska under 2012. Det är det lilla förlaget Evangelie (http://evangelie.se/), som tagit på sig
uppgiften att översätta och ge ut boken. Översättningsarbetet går framåt och vi tror att boken
kommer ut under sommaren. Den svenska titeln blir troligen: Radikalt lärjungaskap – med
inspiration från anabaptismen. Vi hoppas att nätverkets medlemmar vill vara med och sprida boken
i de nordiska länderna. Den möter ett stort behov i våra länder och kan förhoppningsvis inspirera till
ett radikalt lärjungaskap i Jesu efterföljd. Den kan också göra anabaptismen mer känd och förstådd.

Har du information att sprida?
Kom ihåg att du har möjlighet att nå alla i nätverket genom maillistan. Har du någon information
om arrangemang, aktiviteter eller material med anknytning till anabaptismen kan du höra av dig till
undertecknad. Jag sprider det vidare till nätverket.
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