Handbok för de församlingar som ännu
inte grundats
Inledning
Först vill jag ge lite information om min egen bakgrund. Jag är uppvuxen i Svenska kyrkan. Mina
föräldrar är Paul-Ragnar och Margareta Melin. Min pappa är präst i Svenska kyrkan och det var även
farfar och farfars far. Min mamma är författare och har bland annat skrivit många texter (böner och
sånger), som används i gudstjänstsammanhang. Själv blev jag dock baptist redan som 16-åring, när
jag lät döpa mig i baptistkyrkan Betania i Jönköping. Sen dess har jag rört mig främst i den frikyrkliga
delen av svensk kristenhet; genom Jönköpings baptistförsamling hamnade jag i höghusförorten i
Råslätt utanför Jönköping där jag var med och planterade en församling, som senare blev
dubbelansluten till SAM och EFK. Jag har jobbat som bibellärare på Mariannelunds folkhögskola
(Pingst) i snart 20 år och numera (sen ett år tillbaka) är jag också pionjärkonsulent inom Svenska
Alliansmissionen. Dessutom har jag startat och leder ett anabaptistiskt nätverk i Skandinavien och
har en egen blogg, som kallas Barnabasbloggen http://barnabasbloggen.blogspot.se/ .
Det är en utmaning att stå här idag. Jag måste börja med att erkänna att handboksfrågor inte är mitt
område. Däremot är församlingsplantering och nya församlingars behov mitt område, och därför ska
jag tala om en handbok för de församlingar som ännu inte grundats. Jag tror att det är ett viktigt
perspektiv när Equmeniakyrkan skriver en ny handbok .
Pionjärer är kanske inte de som använder handböcker. De har fokus på helt andra saker.
Samlingarna är enkla och oftast i hemmiljö. Språket är enkelt och anpassat till dem som är nya i tron
eller ännu icke-troende. Man väntar ofta med att ha mer traditionella gudstjänster, om man
överhuvudtaget tänker ha det. Handboken tar man bara fram vid högtider som dop, barnvälsignelse
eller vigsel. Hur ska den nya handboken bli relevant och användbar för pionjärer och nya
församlingar? Det ska jag försöka ge några tankar om idag.
Jag tänker ta upp tre områden som jag tror är relevanta för de församlingar som ännu inte grundats:
1. Frågan om vad som är församlingslivets centrum.
2. Förslag på nytänkande om vad som kan vara med i handboken.
3. Några idéer om nya gudstjänstordningar
Frågan om församlingslivets centrum
De flesta handböcker verkar förutsätta att det är gudstjänsten som är centrum i församlingens liv.
Gudstjänsten är församlingslivets centrum (kyrkohandbok för missionskyrkan 2003, sid 8). EFK, SAM,
Pingst och SB har en gemensam handbok från 2005. Den har den avslöjande titeln Gudstjänstboken. I
den står det föga överraskande på sid 15: ”Gudstjänsten är församlingens centrum.”
Det är många pionjärer som inte skulle hålla med om det. I många nya församlingar tänker man på
ett helt annat sätt. Det är vanligt att beskriva församlingens liv utifrån tre aspekter: Tillbedjan,
gemenskap, mission. Älska Gud, älska varandra, älska alla andra. Alla tre är lika viktiga. Inget av de tre

är mer centralt än de andra. Men man kommer förmodligen att bygga församlingen runt ett
centrum. Traditionellt har man byggt församlingen runt tillbedjan och gudstjänsten. Och även om
man förstås kan säga att tillbedjan är mer än gudstjänst, och att även en gudstjänst kan bidra till
gemenskap och mission, så är det ofrånkomligt att om man ser gudstjänsten som församlingslivets
centrum så kommer det att påverka hur man bygger församlingen. Jag föreslår att den nya
handboken beskriver församlingslivets centrum på ett annat sätt. Här kommer några förslag.
Alternativa centrum:
1. Min egen församling på Råslätt fyller 30 år i år. Vi firar gudstjänst varje söndag eftermiddag i
Råslättskyrkan, som vi hyr för ändamålet. Men jag tror knappast någon i vår gemenskap på runt 150
personer skulle säga att gudstjänsten är församlingslivets centrum. Istället skulle man förmodligen
betona gemenskapslivet/husförsamlingarna. Församlingen är en gemenskap av lärjungar till Jesus.
Gudstjänst är inte centrum utan bara en av de saker vi gör tillsammans.
2. I den missionella församlingsrörelsen skulle man säga att det är missionsuppdraget som är
församlingslivets centrum, och att gudstjänster och gemenskap ska byggas runt det. Ett perspektiv
som bland annat Michael Frost och Alan Hirsch utvecklat i sina böcker.
3. Inom den anabaptistiska traditionen skulle man lyfta fram lärjungaskapet/efterföljelsen som
församlingens centrum. Det handlar om att följa Jesus tillsammans och det får sitt uttryck i tillbedjan,
gemenskap och mission.
Vad man ser som centrum i församlingslivet påverkar vilken sorts handbok man skriver. De
församlingar som ännu inte har grundats vill inte ha en handbok som bara handlar om gudstjänster.
Jag tror inte att de vill ha eller behöver en handbok som ser gudstjänsten som församlingslivets
centrum.
Lite förenklat kan man säga att jag ser tre typer av församlingar i framtiden: 1. Den traditionella
församlingen har söndagens gudstjänst som den viktigaste samlingen. Här kan man möjligen tala om
gudstjänsten som församlingslivets centrum. 2. Den tvåvingade församlingen har både gudstjänst och
husförsamlingar varje eller varannan vecka och lägger lika stor vikt vid båda. Tanken är att alla deltar
i både gudstjänster och smågrupper. 3. Husförsamlingsnätverket betonar de små grupperna som
församlingens centrum och har större samlingar eller gudstjänster sällan eller inte alls. Många nya
församlingar i Sverige är tvåvingade och många inspireras av husförsamlingsrörelsen och fungerar
som nätverk av husförsamlingar (särskilt många inom Equmeniakyrkan). Det bör den nya handboken
ta hänsyn till.
Vad kan en handbok vara bra till?
En handbok bör vara ett stöd för goda strukturer och praktiker. Den bör innehålla enkla ordningar för
det som är centralt och viktigt i församlingens liv. Traditionellt handlar den som sagt mest om
gudstjänster av olika slag. Det kanske går att bredda och ta med andra saker, som traditionellt inte
har funnits i en handbok. Det tror jag skulle uppskattas av de församlingar som ännu inte grundats.
Så här kommer en utmaning till nytänkande. Den utmaningen kommer bland annat från
anabaptismen, 1500-talets frikyrkorörelse, som idag representeras framför allt av Mennoniterna.

Inom protestantismen har man traditionellt beskrivit kyrkan som platsen där ordet förkunnas och
sakramenten förvaltas. I den anabaptistiska traditionen har man också talat om en tredje punkt när
man talar om kyrkans kännetecken. Enligt anabaptismen är kyrkan där ordet förkunnas, sakramenten
(dop och nattvard) förvaltas och Kristi regel tillämpas. När man talar om Kristi regel syftar man på
Matt 18:15-18. En av de två texter där Jesus nämner kyrkan/församlingen. Därför är den avgörande
för att första vad kyrkan är.
”15Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på
dig har du vunnit tillbaka din broder. 16Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till,
för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. 17Om han vägrar lyssna på dem, så tala om
det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en
hedning eller en tullindrivare. 18Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och
allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen.”

I den här lilla texten är det flera viktiga saker som kommer upp till ytan. Anabaptisterna såg den som
Kristi regel för hur församlingen ska fungera och medlemmarna träna varandra i lärjungaskap och
efterföljelse. Det handlar om hur man hanterar synd i gemenskapen, hur man hanterar konflikter på
ett konstruktivt sätt och hur man fattar beslut tillsammans. För anabaptisten finns inte kyrkan om
man inte tillämpar Kristi regel.
I förberedelserna för den här föreläsningen skaffade jag Mennonitkyrkans handbok Minister’s
Manual från 1998 (Mennoniterna är anabaptismens historiska arvtagare). I den finns ett kapitel som
baseras på Kristi regel i Matt 18. Det har rubriken Congregational Discernment och handlar om
beslutsfattande i församlingen och om att binda och lösa. Jag ser flera möjligheter för den nya
handboken att ta med det här perspektivet.
Först skulle jag vilja ha en enkel ordning för det som Anabaptisterna kallar för broderlig förmaning
och ansåg vara i centrum av i centrum av församlingens uppdrag att göra lärjungar. Nya församlingar
behöver vägledning i hur man tar det jobbiga vägledande och konfronterande samtalet.
För det andra skulle jag vilja ha en enkel ordning för medling. Hur går det till när man tar med sig en
eller två till?
För det tredje skulle jag önska att handboken i samband med detta också ger en enkel ordning för
konflikthantering, baserad på Matt 18.
För det fjärde behövs det en ordning för hur man söker Guds ledning och fattar beslut tillsammans.
För anabaptister är församlingsmötet inte bara ett demokratiskt föreningsmöte, utan ett heligt möte
– man skulle rentav kunna tala om församlingsmötets sakrament – där Jesus är närvarande och leder
församlingen. Därför strävar man efter att söka Guds vilja tillsammans och fattar beslut i enhet, i
konsensus. Handboken bör ha ett avsnitt om hur man jobbar med konsensus i beslutsfattandet.
Kyrkornas världsråd har gett ut en liten bok om detta som heter Coming to Consensus och är skriven
av Jill Tabart från Uniting Church i Australien. Ett förslag för konsensusmodeller i beslutsfattande togs
också fram av strukturgruppen i förberedelserna inför Gemensam Framtid 2010. Det kan plockas
fram i arbetet med handboken.
Det här är akuta frågor i nya församlingar. Hur vägleder man nykristna i lärjungaskap, hur hanterar
man konflikter på ett konstruktivt sätt? Hur fattar man beslut tillsammans? Hur undviker man

auktoritärt ledarskap å ena sidan eller ledarlöst kaos å den andra? Jag tror att de församlingar som
ännu inte har grundats vill ha med det här perspektivet i den nya handboken.
Andra områden som handboken skulle kunna behandla är medlemskap, lärjungagrupper,
smågrupper, dopundervisning, lärjungaskap.
Gudstjänsten
Till sist vill jag ge några förslag om gudstjänster.
I Missionskyrkans kyrkohandbok står det så här i förordet på sid 6: ”Framtidens gudstjänstliv kommer
nog att uppvisa större mångfald och snabbare förändringar. Uppgiften blir då mer att peka på
grundläggande mönster, mindre att ange fasta ordningar. Djupare medvetenhet ger större frihet till
mångfald i den lokala församlingen.” (Kyrkohandboken för Missionskyrkan, förord, sid 6)
Det tror jag är ett bra förhållningssätt. Här följer till sist några förslag på gudstjänstordningar som kan
finnas med i den nya handboken.
Nattvardsfirande i husförsamling – många nya församlingar är husförsamlingsnätverk och bygger på
smågrupper. En enkel ordning för smågrupper och samlingar i hemmen skulle vara på sin plats.
Herrens måltid som ett knytkalas, kärleksmåltid – många ser brödsbrytelsen/nattvarden mer som ett
moment i en måltid än som ett moment i en gudstjänst. Därför behövs vägledning för hur man kan
fira nattvard i samband med ett knytkalas som i 1 Kor 11.
Gudstjänster med flera språk – många nya församlingar är mångkulturella och består till stor del av
människor som har ett annat modersmål en svenska. En ordning för hur man kan ha flera språk i
samma gudstjänst skulle vara till stor glädje.
Gudstjänst på lätt svenska, svenska som andraspråk – av samma anledning skulle man också behöva
ett enkelt språk i gudstjänsten, som även är tydligt och begripligt för dem som har svenska som andra
språk eller inte är vana vid det traditionella gudstjänstspråket.
Storstadsliturgi – varför inte utveckla en storstadsliturgi med ord, bilder och uttryck som hämtas från
den moderna storstadens miljöer. Det är en utmaning.
Boktips
Engelsmannen Stuart Murray har varit i Sverige många gånger under de senaste femton åren. Han är
baptist, leder The Anabaptist Network i Storbritannien, författare till många böcker om anabaptism,
kyrkans roll i efterkristendomstiden och församlingsplantering. Han har bland annat besökt Svenska
Baptistsamfundet och talat vid flera konferenser. Två viktiga böcker har kommit på svenska under
senaste året. Båda böckerna har bäring på det jag har talat om idag.
Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen
Flerstämmig församling, skriven ihop med hans fru Sian Murray Williams
Böckerna kan beställas från förlaget http://evangelie.se/

