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I must be a Christian child, 
Gentle, patient, meek and mild; 

Must be honest, simple, true 
In my words and action too 

I must cheerfully obey, 
Giving up my will and way; 

Must remember, god can view 
All I think, and all I do, 

Glad that I can know I try, 
Glad that children such as I, 
In our feeble ways and small, 

Can serve Him who loves us all. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sångtexten är hämtad ur www.utb.falun.se/hbo/projekt/religion/religion/amish.htm  
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Abstrakt 

Anabaptiströrelsen som etablerades i Europa på 1500-talet var upphovet till många kristna 

samfund, bland annat mennoniterna. Jakob Amman grundade år 1693 amishrörelsen som är 

en utbrytargrupp från mennonitkyrkan. Under 1500- och1600-talen fick amishanhängarna 

utstå kraftiga förföljelser, på grund av sina åsikter. Det ledde till att en stor emigration till 

Amerika ägde rum bland rörelsens anhängare. I dag påträffas amish i 22 av USA:s 52 stater. 

Amishkyrkan är organiserad i distrikt, varje distrikt är suveränt i förhållande till de övriga och 

omfattar ungefär 30-35 familjer. Varje distrikt har en biskop, två predikanter och en diakon, 

biskopen är den som bestämmer i församlingen. 

 

Amish lever efter guds anvisningar i bibeln, det gör att medlemmarna lever väldigt enkelt, 

teknologiska moderniteter som elektricitet, telefoner och bilar är förbjudet. Anhängarnas 

färdmedel är häst och vagn, som de skickligt manövrerar i trafiken. Anhängarna ser sitt arbete 

på gården som något glädjande, de är duktiga hantverkare, jordbrukare och hovslagare. 

Många försörjer sig med en mindre rörelse på gården där de säljer olika hemlagade saker. 

Mobila snickarteam bland männen är också vanligt. 

 

Grunden till rörelsens tro är det tyska ordet Gelassenheit, som betyder underkastelse. Gelas-

senheit visar vilka attityder, värderingar, strukturer, symboler samt riter som är framträdande 

hos en person som präglas av Gelassenheit. Amishfolket har inte någon speciell kyrka utan 

har sina sammankomster i hemmen, varannan vecka. Tron regleras när det gäller praxis av 

Ordnung och när det gäller trosinnehåll av bibeln, Ordnung är grundstommen i det kristna 

livet och formandet av själva fromhetslivet. Amishrörelsens sakrament kan benämnas som 

livstidslöften och det är dopet, vigseln, kommunionen och ordinationen. 
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Kapitel 1 
Introduktion 

 
1.1 Inledning 

Intresset för olika religiösa rörelser i dagens samhälle är stort och ökar ständigt, vi människor 

i det moderna samhället lever ett stressigt liv, vi söker tryggheten i olika religiösa samfund 

som finns i vår omgivning. Det finns många kristna samfund som vi vet mycket lite om här på 

vår egen kontinent och även på andra kontinenter. 

 

En liten rörelse som många har hört talas om, men ändå vet lite om är den etnoreligiösa grupp 

av bönder som kallas amishfolket. Dessa människor lever i USA, fastän rörelsen lade sin 

grund i Europa på 1500-talet. Rörelsen har 80 000 anhängare, trots att rörelsen är liten syns 

medlemmarna i olika sammanhang. De flesta har någon gång skådat dessa människor med 

annorlunda kläder, hästar och vagnar i något sammanhang och frågat sig vad det är för folk 

och vad som får dem att leva som de gör. Som många andra religiösa grupper har amish blivit 

förföljda, men trots den grymma förföljelsen har rörelsen inte utrotats utan består fortfarande 

idag. 

 

Trots dagens teknologiskt utvecklade samhällen lever amish på ett primitivt och enkelt sätt, 

tyngdpunkten i anhängarnas liv är Gelassenheit. Inga tekniska moderniteter är tillåtna, efter-

som tekniska moderniteter anses som syndiga, vi som lever i ett teknologiskt samhälle undrar 

naturligtvis hur man klarar sig utan alla moderniteter och vad man får ut av att leva utan dem? 

 

I denna uppsats ska vi beskriva rörelsen och dess anhängare, samt jämföra anhängarna och 

levnadssättet med medeltidsmänniskan och medeltiden. Det väckte även vårt intresse att un-

dersöka hur ett litet religiöst samfund har kunnat överleva och existera fram till dagens mo-

derna och tekniska samhälle 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra amishfolket med medeltidsmänniskan, finns det lik-

heter och olikheter i deras livsmönster? Samt ge en klar och okonstlad bild av medlemmarnas 

levnadssätt och tro. Vi vill även ge en ökad förståelse och kunskap för människor med andra 

olika religiösa rörelser. Genom att beskriva amishfolkets uppkomst och historia, samt rörel-
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sens olika delar ska vi ge en helhetsbild över detta område. För att söka svaret har vi formule-

rat följande frågeställning: 

 

 Hur uppkom rörelsen? 

 Hur lever amishfolket? 

 Hur ser rörelsens religiösa tro ut? 

 

1.3 Avgränsningar 

Mennonitrörelsen eller dess identitet är ingenting vi kommer att behandla i denna uppsats. 

Huvudbetoningen i denna uppsats ligger på den största grenen inom rörelsen, Old order 

amish, som är en konservativ grupp. En djupare analys av rörelsens andra olika grupper 

kommer vi inte att behandla närmare. Denna studie är avgränsad till USA där amishfolket 

finns och vi kommer inte att vidröra amishrörelsen utbredning i övriga världsdelar. 

 

1.4 Metod 

Vi har valt att göra en litteraturstudie, den litteratur som utgör basen för vår studie är Kraybill 

”The riddle of Amish culture”, Molkte-Hoff ”Enkelt och Flärdfullt”, Nolt ”History of the 

Amish”. Vår teoretiska referensram utgörs av litteratur skriven av Asplund ”Det sociala livets 

elementära former”, Frykman och Löfgren ”Den kultiverade människan”, Nordberg ”Den 

dynamiska medeltiden”, Lyttkens ”Den disciplinerade människan”. 

 
I och med att vi inte har haft möjlighet att göra någon intervju eller enkätundersökning med 

någon amishanhängare är tillgången av information helt hänvisad till den litteratur vi använt 

oss av. Vi har även använt Internet som informationskälla, där vi funnit en mängd material 

och information som vi har granskat kritiskt. 

 

Att samla in data antingen på ett kvantitativt sätt eller kvalitativt sätt har lett till många dis-

kussioner inom forskarvärlden. Enligt Kvale (1997) är den kvantitativa metoden användbar då 

man skall redovisa statistiskt, hur mycket, hur stort eller mängden av någonting, den är också 

bra då man skall redogöra för döda ting, men passar sämre då man ska studera tänkande varel-

ser, vilket vi avser göra i denna studie. Vi har valt den kvalitativa metoden därför att man un-

dersöker hur olika företeelser och händelser är beskaffade och hur man ska förstå innebörden i 

skillnaderna dem emellan, eller hur de inverkar på varandra. 
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Det kvalitativa synsättet riktar sitt intresse mot individen, man intresserar sig för hur individen 

upplever, tolkar och strukturerar den omgivande verkligheten kontra sina tidigare erfarenhe-

ter. Kvalitativ metod görs till största delen med ord, vilka är baserade på observationer, inter-

vjuer eller dokument. I det här fallet har vi inga personliga intervjuer utan vi har utgått från 

redan skrivna dokument. 

 

Denna uppsats är även deskriptiv, med vilket avses att undersökningen kommer att vara be-

skrivande. De beskrivningar vi åstadkommer kan röra förhållanden som har ägt rum, det vill 

säga dåtid men även nutid. Vid en deskriptiv undersökning begränsar man sig till att undersö-

ka några aspekter av de fenomen man är intresserad av. De beskrivningar man gör av dess 

aspekter är detaljerade och grundliga, det kan vara en beskrivning av varje aspekt för sig men 

även beskrivningar av samband mellan olika aspekter. Vilket vi i vår uppsats kommer att ägna 

oss åt. 

 

På slutet av uppsatsen för vi diskussion om amishfolket och deras värderingar, samtidigt som 

vi jämför det med våra egna tankar och medeltidens människosyn och etik. Vi kommer även 

att dra egna slutsatser där vi reflekterar över rörelsens budskap. Vi skall inte försöka övertyga 

någon utan vi kommer att vara neutrala. 

 

1.5 Teoretisk referensram 

Professor Johan Asplund i ”Det sociala livets elementära former” och ”Tid rum individ”, 

forskarna Jonas Frykman och Orvar Löfgren i ”Den kultiverade människan” samt fil dr Lo-

rentz Lyttkens i ”Den disciplinerade människan”, har forskat och skrivit omkring medeltids-

människan kontra nutidsmänniskan. De anser bland annat att: Medeltidsmänniskan ansåg sig 

vara oreglerad, odisciplinerad, spontan, irrationell, ociviliserad, känslomässig, omoralisk, ut-

ifrånstyrd, barnslig, kollektivistisk, omedelbar, äkta, odistanserad och lekande. 

 

Under medeltiden var människorna inte materialistiska eller individualistiska utan kollektivis-

ter, de hade en stark definition av sin familj, sina hus, och människorna stod varandra nära, 

livet var äkta och okonstlat. Medeltidsmänniskan hade ett omedelbart och häftigt känsloliv, 

beteendet var alltid affektladdat. Hon hade svårt att behärska sig, känslorna tog ofta över 

hand. 
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1500-tals människan uppträdde aldrig som tillbakadragen åskådare utan tog känslomässig 

ställning till allt hon kom i kontakt med, ingen händelse var likgiltig. Under medeltiden hade 

familjebegreppet ingen självklar position, det var gården och gårdshushållet som var den cen-

trala cellen, inte individen eller den biologiska familjen. Parbildningen var ekonomisk snarare 

än emotionell. Enligt docenten Michael Nordberg i ”Den dynamiska medeltiden” råder det 

inget tvivel om att religionen och religiösa föreställningar spelade en oerhört viktig roll i me-

deltidsmänniskans värld. 

 

Men många hade en föraktfull inställning till prästerskapet och biskoparna, prästerna utövade 

en auktoritet utan like under medeltiden samt bestämde vad folk skulle tro. Inom politiken 

rådde en ständig motsättning mellan andlig och världslig makt, där det sällan var kyrkan som 

avgick med segern. Med den klassiska filosofin som grund byggdes det upp ett imponerande 

filosofiskt-religiöst tankesystem som syftade till att förklara hela tillvaron. Kyrkan hade en 

överväldig syn på tingen och framför allt dess anspråk på andlig makt. 
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Kapitel 2 

Bakgrund 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för amishfolkets historia och bakgrund i syfte att försö-

ka att förstå amishrörelsens uppkomst. För att förstå amishfolket är det viktigt att man känner 

till deras bakgrund. 

 

2.1 Anabaptiströrelsen 

Under reformationstiden i Europa etablerades en rörelse som kom att kallas Anabaptiströrel-

sen. Den var upphovet till flera kristna samfund som överlevt till våra dagar till exempel 

mennoniter, hutteriter och schweizerbröderna.1Anabaptisterna höll fast vid en rad bibliska 

principer som bland annat pacifism och avvisande av edsavläggelse.2 

 

Amishrörelsen uppkom som en utbrytargrupp ur mennonitkyrkan, under ledarskap av den 

schweiziske mennonitbiskopen Jakob Ammon som var ledare för en ortodox fraktion av men-

noniter, år 1693.3 Namnet amish kom av att rörelsen förkastade barndopet. De regler som 

Jakob Amman införde omfattar bland annat socialt avståndstagande från alla som exkommu-

nicerats, fottvagning före gudstjänsten, enkelhet i klädedräkt och livsföring, dessa regler efter-

levs noggrant även idag.4 

 

Efter att ha litterat bibeln noggrant ansåg amish att tillträdet i kyrkan skulle vara frivilligt, de 

hade vuxendop i stället för barndop, kyrkan skulle vara skild från staten, troende skulle leva i 

en sträng församling enligt Guds anvisningar i Bibeln.5 

 

                                                 
1 Nolt, 1992 
2 Kraybill, 1989 
3 Nationalencyklopedin, 1989 
4 Kraybill, 1989 
5 Hostetler, 1980 
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2.2 Förföljelse och emigration 

Kraftiga förföljelser utbröt mot amishfolket på 1500- och 1600-talen. Anhängarna förföljdes 

för sina åsikter av de katolska, lutherska och reformerta kyrkorna samt statliga myndigheter. 

Lokala furstar och vanligt folk deltog i förföljelserna mot amishanhängarna. Den förföljelse 

som bröt ut mot anabaptismens understödjare drabbade både män och kvinnor, både lekmän 

och ledare. De bestraffades för sin tro med deportation och dödsstraff. De dömdes som kätta-

re, många brändes andra kastades i floden.6 

 

I början av 1720-talet blev förföljelserna för plågsamma för amish och många hade hört om 

”den nya världen” Amerika, som var religionsfrihetens land, en stor emigration ägde rum. 

Under mitten av 1800-talet ägde en andra emigration rum.7 

 

1737 kom en grupp amishfolk till Amerika med skeppet The Charming Nancy, den gruppen 

var de första av rörelsens anhängare som registrerades som immigranter. De första amish som 

anlände till Amerika skapade grunden för staden Hamburg i Philadelphia, men anhängarna 

fick överge denna stad på grund av upprepade indianattacker. Istället flyttade de till Pennsyl-

vania och staden Bird in Hand, Lancaster County. De första bosättningarna var små och isole-

rade från varandra.8 

 

Amish påträffas i 22 av USA:s 52 stater och i Ontario, Canada. Den äldsta gruppen Old Order 

amish består av 18 000 medlemmar och bor i Lancaster County, Pennsylvania, där 75 % av 

rörelsens anhängare bor. Därefter kommer Ohio med ett stort antal anhängare.9 

 
                                                 
6 Martens, 1997 
7 Hostetler, 1980 
8 Nolt, 1992 
9 Kraybill, 1989 
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Kapitel 3 

Amishfolket 

 

3.1 Amishrörelsens organisation 

Amishkyrkan är organiserad i distrikt. Varje distrikt är suveränt i förhållande till de övriga 

och omfattar ungefär 30-35 familjer. När församlingen börjar vara för stor för att kunna fira 

gemensam gudstjänst i ett hem delas den. Gränsdragningen beror ofta på en geografisk defini-

erbar linje så som till exempel en väg. Varje kyrkodistrikt är en självständig församling där 

biskopen har suverän makt.10 De olika distrikten är organiserade i A och B distrikt. A distrik-

ten firar gudstjänst samma söndag så att de på visiting Sunday11 kan besöka varandra.12 

 

3.1.1 Distriktens ledarskap 

I varje distrikt finns en biskop, två predikanter och en diakon. Biskopen är den bestämmande 

personen i församlingen. Det är distriktet som tar de yttersta besluten men biskopen är den 

person som bestämmer att till exempel en person ska drabbas av Meidung.13 Biskopens roll är 

att leda och vara kyrkans överhuvud. Han förrättar dop, bröllop och begravningar. Biskopen 

utfärdar ordinationer och det är också han som ”shunnar”14 medlemmar och tar upp ”shun-

nande” medlemmar igen efter förlåtelsen. 

 

Predikanterna är tillsammans med biskopen ansvariga för predikan vid gudstjänsten. Dessa 

tjänster tillsätts genom nominering och sedan lottdragning. Diakonen är den person som ord-

nar insamlingar till behövande, berättar för föräldrarna om ungdomars önskan att gifta sig och 

agerar ”detektiv” åt biskopen om någon brutit mot Die Ordnung.15, 16 

 

                                                 
10 Kraybill, 1989 
11 Den söndag varannan vecka som man inte firar gudstjänst i den egna församlingen, utan besöker vänner och 

släktingar.  
12 Kraybill, 1989 
13 Det särskilda bannlysningsverk som utskiljer amish från vissa grupper av mennoniter, både historiskt och i 

nutid. Den baseras på Matt 18:15-17 och föresatsen att kyrkan ska hållas ren.  
14 Shunning är om man under dopet lovat biskopen att leva under kyrkodistriktets stränga lagar, men ändå faller 

för frestelsen att till exempel skaffa sig tv. Den som inte följt lagen utan fallit för frestelsen får en chans att 
rätta till felet. Men om personen inte vill rätta till felet blir han/hon utfryst ur församlingen, han/hon blir shun-
ned.  

15 Det regelverk som reglerar amishfolkets tro och liv. 
16 Kraybill, 1989 
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3.1.2 Skolor 

När amishbarnen är sex år börjar de skolan precis som alla andra barn i USA. De studerar tills 

de fyller fjorton år därefter behövs barnen på gården, ute på fälten, trädgårdslandet och i kö-

ket. 

 

Fram till år 1938 gick amishbarnen i vanliga landsortsskolor tillsammans med andra engelska 

barn. När de små skolorna mer och mer inkorporerades i skolkomplex i större orter, dit barnen 

måste resa med skolbuss, började amish göra uppror. Först efter år 1972 blev amishfolkets 

skolor erkända, efter att anhängarna genomgått många domstolsprocesser. De fick strida i mer 

än trettio år, för att få rätten att ge barnen undervisning som passar deras livsåskådning. Enligt 

Die Ordnung är högre utbildning än till klass åtta förbjuden. 

 

De egna skolorna får in intäkter till lärarlöner, skolmaterial underhåll av huset och så vidare 

av alla församlingsbor i kyrkodistrikten. Skolorna är enrumsskolor, men det finns undantag 

ibland annat Dover, där man har byggt två skolhus det vill säga de är byggda intill varandra 

och klasserna är delade från klass 1-4 samt klass 5-8. Som undervisande lärare har de ofta en 

ung ogift amishkvinna, som utsetts av skolrådet. Barnen lär sig att tala engelska samt att räkna 

och skriva, för enligt en amishanhängare är det endast nödvändigt med baskunskaper. I sko-

lorna råder det gammaldags disciplin och skoldagen börjar med bibelläsning, bön och psalm-

sång. Amish filosofi är att man inte skall lära sig för mycket, det är förkastligt att veta vad 

som händer i vida världen.17 

 

                                                 
17 Moltke-Hoff, 1998 
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3.1.3 Olika grupper 

När man beskriver olika grupper av amishanhängare använder man sig av ”låg” och ”hög” 

kyrkliga. En lågkyrklig grupp har behållit de gamla traditionerna medan en högkyrklig grupp 

är mer världslig.18 Old school amish även kallad Nebraska och Swartzentruber amish är mer 

konservativa än Old order amish. Beachy amish och New order amish är mer progressiva 

grupper, de har en liberalare hållning till teknologin och klädseln.19 De två senare grupperna 

har till exempel telefon medan Old school amish inte ens har mattor, gardiner eller glasrutor i 

sina hem. Det som skiljer de olika grupperna åt på utsidan är klädsel(längd och färg), 

hår(längd), Husen(målade eller omålade). Old school amish har den äldsta klädseln, av alla 

grupper har dessa kvinnor de längsta klänningarna och männen bär sitt hår till axlarna. Kvin-

norna i denna grupp bär hilka i stället för hätta.20 

 

 Bilden är hämtad från Amish Society, John A Hostetler, 1980 

                                                 
18 Hostetler, 1980 
19 Martens, 1980 
20 Hostetler, 1980 
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3.2 Amishfolkets leverne 

Amishfolket lever efter guds anvisningar i Bibeln därför måste de tillhöra och leva med en 

likasinnad grupp. Samhället präglas av stark solidaritet.21 Medlemmarna lever väldigt enkelt 

och för amish är enkelhet ett sätt att visa att man har karaktär. I hemmet har de mycket spar-

tanska möbler. Absonderung är ett centralt begrepp i amishfolkets fromhetsliv och kyrkosyn. I 

Ordnung är Absonderung definierat i detalj, där står till exempel hur man klär sig och restrik-

tioner vid användandet av moderniteter. Fastän amish lever på ett väldigt annorlunda sätt, 

åtnjuter de viss respekt i det amerikanska samhället.22 En man och hans hustru diskuterar pro-

blemen med varandra men det förväntas att kvinnan lyder sin man. Kvinnans uppgift är att 

sköta om barnen, städa och laga mat vilket hon är medveten om. Mannens uppgift är att sköta 

jordbruket.23 

 

3.2.1 Amishfolket och teknologiska moderniteter 

Enligt amish tro är teknologiska moderniteter som till exempel el, telefoner och bilar förbju-

det. En del av de amishmedlemmar som lever i dagens samhälle har skaffat telefon, men den 

tillåts bara utnyttjas för korta samtal. Telefonen är placerad långt ifrån huset och är till för alla 

medlemmar. Att samtala i telefonen anses bara som ett halvt samtal eftersom man inte ser den 

andra personens gester och mimik. Kommunikation med omvärlden räknas som lyx och lyx är 

strängeligen förbjudet. 

 

Det finns amishgrupper som tillåts ha telefon, elektricitet och bil. Det är biskopen i distriktet 

som bestämmer och han kan vara mer eller mindre liberal. Amish högaktar förmånen att kun-

na umgås ostört med familjen, så istället för att se på TV, läser de tillsammans, spelar spel, 

pratar, syr och sjunger.24 

 

                                                 
21 Nationalencyklopedin, 1989 
22 Martens, 1997 
23 www.utb.falun.se/hbo/projekt/religion/amish.htm 
24 Moltke-Hoff, 1998 
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3.2.2 Färdmedel 

Eftersom bilar enligt amishfolket är förbjudet, består färdmedlet av häst och vagn. De kör sina 

hästar i trafiken och följer trafikreglerna. Baktill på sina vagnar har de nuförtiden en varnings-

triangel, av den orsaken att det tidigare skett så många olyckor då bilister inte sett dem. Vil-

ken färg dessa vagnar har och hur de ser ut, varierar beroende på vilken gren inom amishrö-

relsen man studerar.25 

 

 

 Bilderna är hämtade från Amish Society, John A Hostetler 

                                                 
25 Kraybill, 1989 
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3.2.3 Försörjning 

Amishfolket är i stort sett självförsörjande, de ser sitt arbete på gården som något glädjande. 

De är väldigt duktiga jordbrukare och hantverkare. Att arbeta utan maskiner anser de vara det 

bästa. Under 1920-talet brukades traktorer på åkrarna, men det förbjöds eftersom de ansågs 

förstöra jorden. Det som räknas är hårt arbete och man anser att Gud blir nöjd om man arbetar 

i harmoni med jorden, naturen, vädret och tar väl hand om sina djur och växter.26 

 

De försörjer sig ofta med en mindre rörelse på gården, där säljer olika hemlagade saker som 

konditorivaror, lapptäcken med mera. Männen kan utföra maskinreparationer, de är även duk-

tiga hovslagare. Kvinnorna är duktiga på ekonomi och hushållning. På marknader säljer de 

hemlagade pajer, ostar, salta kringlor och mycket mer. 

 

En del anhängare håller på med möbeltillverkning och palltillverkning. Elektriciteten tar de 

från dieselmaskiner och gasol. Fabrikerna kan ha ca 25 anställda både familjemedlemmar och 

inte familjemedlemmar. Fabrikerna ligger långt ifrån gården så de anställda får ofta pendla. 

Mobila snickarteam är också något som förekommer. De är väldigt eftertraktade, eftersom 

amish arbete kopplas samman med kvalitet. Snickarteamen reser runt och reparerar och byg-

ger hus. Anhängarna arbetar även inom turistnäringen. Det är då oftast ogifta amishkvinnor 

som arbetar på hotell och restauranger.27 

 

3.2.4 Klädsel 

För en amishanhängare är klädseln bestämd av noggranna religiösa regler. När det gäller 

klädseln får medlemmarna endast använda hyskor och hakar för att hålla ihop kläderna. Re-

dan när pojkarna är fyra år bär de kläder som de vuxna, det vill säga vida byxor med hängs-

len, väst, rock och hatt. Männen får inte kamma bena utan luggen ska hänga rakt ned. Fram 

tills männen gifter sig rakar de sig, men när de gift sig så låter de skägget växa, skägget är en 

symbol för vigselringen.28 

 

                                                 
26 Moltke-Hoff, 1998 
27 Kraybill, 1989 
28 Hostetler, 1980 
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För flickorna gäller vid fyra års ålder att de skall bära hatt och fram till tio års ålder måste de 

ha flätor som fästs i pannan, efter tio år skall de ha knut i nacken. När det gäller klädseln för 

flickorna så skall de ha klänningar som slutar nedanför knäna medan äldre kvinnors klänning-

ar är hellånga och på klänningen har de ett förkläde som fästs med nålar bakom ryggen. 

Amishflickorna och de äldre kvinnornas klänningar är grå förutom vid kyrkliga tillfällen, då 

använder man en svart klänning.29 

 

3.2.5 Födelse och död 

Inom församlingen hälsas alla barn välkomna. Barnen ses inte som en ekonomisk börda, vil-

ket de kan göra i många kulturer, utan så många barn som möjligt är välkomna. Barnbegräns-

ning är inte tillåtet, varje familj har i genomsnitt sju barn.30 

 

De flesta barnen föds på sjukhus därför att läkarna inte vill förlösa kvinnorna i hemmet, men 

tack vare några sympatiska läkare är det möjligt för några att föda hemma, vilket de föredrar. 

Döden är en mycket sorgsen händelse i församlingen. Är någon i församlingen allvarligt sjuk, 

besöks han/hon av övriga församlingsmedlemmar. Helst dör en amishanhängare i hemmet, de 

dör på sjukhus endast när det är nödvändigt. Efter ett dödsfall får familjen mycket hjälp av 

övriga församlingsmedlemmar, som hjälper till med hushållet och gården. På tredje dagen 

efter dödsfallet förrättas vanligtvis begravningen som är en mycket enkel ceremoni. 

 

Stor respekt visas för den döde, det är familjemedlemmarna som klär kroppen innan den pla-

ceras i kistan. Om någon i familjen avlider bär de övriga familjemedlemmarna svarta klädes-

plagg i ett år, avlider far- eller morföräldrar bärs svarta kläder i ett halvår, morbror, moster, 

faster eller farbror vördas med svarta kläder i tre månader och kusiner i sex veckor.31 

 

                                                 
29 Kraybill, 1989 
30 Ibid 
31 Hostetler, 1980 
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3.3 Gelassenheit 

Grunden till amishfolkets tro är det tyska ordet Gelassenheit, som betyder underkastelse. Un-

derkastelse för en amishmedlem innebär att underkasta sig guds vilja, att foga sig efter Gud 

och andra, självförsakelse, att vara tillfreds och belåten och att ha ett milt sinneslag. Inställ-

ningen till andra människor styrs också av Gelassenheit, man ska respektera och tjäna andra 

människor, sina ovänner ska man inte hämnas på. Man ska älska sina ovänner som Kristus 

befaller. Det betydelsefullaste bibelordet för en amish är ”Ske din vilja - och inte min”. Det 

tyska ordet Gelassenheit återger den karaktär som bör känneteckna en person i anabaptistiska 

traditionen, som helt och ödmjukt skall överlåta sig åt Guds vilja och underordna sig denna.32 

 

Personlighet  Värderingar 

Reserverad  Underkastelse 

Blygsam  Lydnad 

Lugn  Ödmjukhet 

Tyst   Anspråkslöshet 

G E L A S S E N H E I T 

 

Symboler Struktur Ritual 

Klädsel Liten Dop 

Hästar Informell Bikt 

Vagnar Lokal Prästvigning 

Lyktor Decentraliserad Fottvagning 

 

Figuren ovan beskriver de olika dimensionerna av ordet Gelassenheit 

 

Gelassenheit visar vilka attityder, värderingar, strukturer, symboler samt riter som är framträ-

dande hos en person som präglas av Gelassenheit. Dessa ovanstående dimensioner utmärker 

en grupp eller ett sammanhang som kännetecknas av Gelassenheit.33 

 

En troende amishanhängare lyder den ledare Gud utsett. De bistår andra församlingsmedlem-

mar i arbetet, man respekterar andras kunskap och gamla traditioner. Amish anser att den ma-

                                                 
32 Martens, 1997 
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teriella världen inte är ond i sig själv. Lydnad är en viktig regel, lydnad för guds vilja är det 

allra viktigaste och olydnad är vådligt. De säger att den som inte tror är olydig mot guds bud, 

de som lyder kyrkans regler lyder guds vilja.34 

 

3.3.1 Gudstjänstlokalen 

Amishfolket har inte någon speciell kyrka, detta härrör från när anabaptisterna i Europa på 

1500-och 1600-talen förföljdes och dödades grymt av andra religiösa grupper. Anhängarna 

fick då hålla sina gudstjänster i lönndom. De hade sina sammankomster i hemmen ibland 

även på natten.35 

 

Amishanhängarna samlas varannan vecka för att ha gudstjänst och vid sammankomsterna kan 

antalet medlemmar variera mellan 20-200 personer. Eftersom amish inte har någon speciell 

kyrka, turas man om att vara hemma hos varandra. Ofta har huvudbyggnaden flyttbara väg-

gar, så när man flyttat undan väggarna fylls rummen med träbänkar utan ryggstöd. Anhängar-

nas bostäder är byggda med skjutbara väggar mellan rummen så att man kan bilda ett stort 

kyrkorum vid behov. 

 

3.3.2 Gudstjänsten 

Fastän de flesta amishanhängare pratar engelska hålls gudstjänsten på biblisk högtys-

ka(national). När gudstjänstdeltagarna är på väg in i gudstjänstlokalen får var och en viska sitt 

namn på vem de anser skall hålla gudstjänsten. Männen och kvinnorna sitter inte bredvid var-

andra när det är gudstjänst, de kommer in genom olika dörrar och sitter i olika sektioner. 

 

Amish börjar sin gudstjänst med att läsa ur Ausbund vilken är den äldsta nu existerande pro-

testantiska psalmboken. När medlemmarna intagit sin plats tar någon en lapp och lägger den i 

en psalmbok. Innan gudstjänsten skall börja beordrar biskopen de nominerande männen att 

sätta sig tillsammans på en särskild plats i rummet för att sedan få sig tilldelat en hymnbok. 

Den som får lappen med bibeltexten i sin bok skall hålla gudstjänsten. Hela församlingen 

knäböjer sedan och ber en stilla bön tyst för sig själva.36 

 

                                                 
33Ibid 
34 Kraybill, 1989 
35 Moltke-Hoff, 1998 
36 Ibid 
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När gudstjänsten är slut äter alla lunch tillsammans, det kan röra sig om tvåhundra personer 

som ska serveras, men alla grannfruar hjälps åt med att servera maten. Är det sommar äter 

man sin kyrkolunch ute annars dukar man i omgångar inne eller kanske i en lada.37 

 

3.3.3 Nattvarden 

Två gånger om året, på våren och hösten, håller man nattvards- och rådsmöte. På dessa möten 

går de igenom Genesis och Exodus på förmiddagen och på eftermiddagen läser deltagarna om 

Jesus liv och Nya testamentet. Som avslutning delar biskopen ut delar av bröd till medlem-

marna, samt att man låter en kopp grapevin passera runt. Det hela avslutas med att man tvagar 

varandras fötter som en bekräftelse på underdånighet. Efter gudstjänsten som ofta hålls i åt-

skilliga timmar, äter man en måltid som kvinnorna tillagat.38 

 

3.3.4 Kyrkosyn 

Amishkyrkans tro regleras när det gäller praxis av Ordnung och när det gäller trosinnehåll av 

bibeln. Ordnung sätter kyrkans gemenskap i fokus och inte den enskildes religiösa erfarenhet. 

Ordnung föreskriver ett antal symboliska handlingar som avser att bilda ett livsmönster base-

rat på överlåtelse, lidande, tjänande, ödmjukhet, försvarslöshet och avståndstagande från värl-

den. Ordnung är grundstommen i det kristna livet och formandet av själva fromhetslivet. Man 

kan se Ordnung som ett medel för att uppnå separation och hjälper individen att genom Gelas-

senheit motstå Hochmut och överlåta sig till gemenskapen.39 

 

I amishkyrkan lever man med bilden av kyrkan som brud. Kyrkan som Kristi brud hämtar sitt 

ursprung i Gamla testamentets poesi i Höga Visan och i de gammaltestamentliga profeternas 

utsagor. Doplöftet är intimt sammanknutet med vigsellöftet, överhuvudtaget ligger gammal-

testamentliga förebilder amish varmt om hjärta. Amishfolket anser att Gemee40 i första hand 

utgörs av folket, av dem som kallats ut ur världen. Kyrkan är gemenskap.41 

 

3.4 Livstidslöftena 

Amishfolkets sakrament kan benämnas som livstidslöften. Bryter man mot dessa förbindelser 

drabbas man av Meidung. En bannlyst person får inte delta i gemensamma sociala aktiviteter, 

                                                 
37 Kraybill, 1989 
38 Hostetler, 1980 
39 Hostetler, 1980 
40 Amishfolkets epitet för kyrka. Med det menas inte byggnaden utan församlingen. 
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inte äta med sitt hushåll och måste avstå från sexuellt umgänge. Dessa livstidslöften är dop, 

vigsel, kommunionen, och ordinationen. 

 

3.4.1 Dop 

Amishfolket förkastar barndopet och menar att dopet skall följa på omvändelsen, och utgöra 

en bekräftelse på individens tro. Dopet kan kallas för inkörsporten till amishtron. Vanligtvis 

sker det i 17-21 års ålder. Före dopet medverkar kandidaten i dopundervisning, det sker under 

9 söndagar. Varje söndag behandlas 2 artiklar ur Dordrecht-bekännelsen, som är den menno-

nitiska trosbekännelsen. Den innehåller 18 artiklar som bland annat behandlar människans 

synd, Nya testamentet, bättring, dop, kyrkan, ämbeten. Det är denna bekännelse som är fun-

damentet i dagens amishtro. 

 

Under dopet håller biskopen sina kupade händer över kandidatens huvud, diakonen häller 

vatten i hans händer och därefter öppnar biskopen sina händer och vattnet rinner ner över den 

döpte. Doplöften avges innan man döps, man står då på knä som under själva dopet.42 

 

3.4.2 Vigseln 

När en amishpojke och amishflicka funnit varandra, ofta vid en singing43 är de tysta, hemlig-

hetsfulla och kära i smyg, ingen skall få veta att de är ett par. Sedan när amishpojken hittat sin 

blivande hustru friar han genom en släkting. Om han får ja behåller paret sin hemlighet fram 

till juli/augusti. När de sedan bestämt datum annonserar de om bröllopet på en vanlig söndags 

gudstjänst. 

 

Det flesta vigslar äger rum i november/december en tisdag eller torsdag, för både månaden 

och dagen råder det relativt stilla i bondesamhället. Man firar bröllopet i brudens hem, det 

hålls en lång och utdragen gudstjänst, brudparet har dagen till ära nysydda kläder. Efter bröl-

lopsceremonin äter alla inbjudna middag. Det är sista dagen som flickan har sitt vita förkläde 

och sin hätta på sig. (Den vita hättan sparar hon sedan till begravningen.) Efter bröllopet skall 

amishflickan klä sig i svart förkläde och svart hätta och amishpojken får låta skägget växa för 

det är en symbol istället för vigselringen.44 

                                                 
41 Martens, 1997 
42 Ibid 
43 Ungdomarna har samlingar minst varannan vecka, de träffas och knyter kontakt med varandra. 
44 Moltke-Hoff, 1998 
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3.4.3 Kommunionen 

Två gånger om året firar amish kommunion, då fokuserar de sig på predikan kring Nya testa-

mentes texter om Jesu lidande och korsfästelse. Kommunionen fullbordar själva dophandling-

en, där bekräftar man sin tillhörighet i församlingen. Detta livstidslöfte firades till en början 

en gång om året, men för att öka möjligheten för kontroll av församlingen införde Jakob 

Amman år 1693 att kommunionen skulle firas två gånger om året. 

 

3.4.4 Ordinationen 

Ordinationen har sin början i dopet. Där lovar amish att den dag lotten faller på honom ställa 

sig till Guds och församlingens förfogande. Det kan leda till att man blir nominerad till något 

av ämbetena, genom handpåläggning av biskopen insatt i sitt ämbete som varar livet ut.45 

 

                                                 
45 Ibid 
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Kapitel 4 
Analys 

 
4.1 Diskussion 

Amishfolket lever ett harmoniskt liv i förhållande till tiden, trots den snabba teknologiska 

utvecklingen, har de kunnat fortsätta att leva ett enkelt och harmoniskt liv, efter sina egna 

villkor. Vi har funnit att det finns likheter samt olikheter mellan medeltidsmänniskan och a-

mishmänniskan. 

 

4.1.1 Likheter och olikheter 

Precis som medeltidsmänniskan är amishanhängaren inte materialistisk, utan ser andra saker 

som familjen, hemmet och tron som det viktiga i livet. En skillnad vi ser är att familjebegrep-

pet är mer centralt för amishanhängaren än för medeltidsmänniskan som har gården som det 

centrala och inte den biologiska familjen. Giftermål inom amishtron är mer emotionellt än det 

var under medeltiden, då parbildningen var av mer ekonomisk sort. Både på medeltiden och 

inom amishrörelsen är familjerna stora, det beror på att barnbegränsning är förbjudet inom 

amishrörelsen på medeltiden behövdes barnen som hjälp på gården. 

 

Båda är även kollektivister, hade/har stark definition av sina familjer och hus, man levde/lever 

med sin familj och sina husdjur, de blev/blir inte åtskilda/separerade från övriga familjen, de 

lämnade/lämnar inte jordbruket och det var/är en minoritet som flyttade/flyttar in till stan, 

religion och religiösa föreställningar spelade/spelar en viktig roll för både medeltidsmänni-

skan och amishanhängaren. Medeltidsmänniskan hade ett häftigt känsloliv, känslorna tog ofta 

överhand och beteendet var alltid affektladdat. På detta område är amishanhängaren medel-

tidsmänniskans raka motsats. Amish är ödmjuka, lugna och tillbakadragna och om de hamnar 

i en stökig situation vänder de ryggen till och går därifrån. För att undvika att skada andra 

människor avstår amish från handlingar som kan framkalla bråk, eftersom Gelassenheit för-

bjuder all användning av våld. Både för medeltidsmänniskan och amishanhängaren har religi-

onen en central roll, men på medeltiden fanns ett stort förakt mot prästerna, vilket inte före-

kommer inom amishrörelsen. Där ser man upp till biskopen och lyder de lagar han förordnat. 

Precis som medeltidsmänniskan, anser amishanhängaren att kyrkan ska vara skild från staten. 
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4.1.2 Egna reflektioner 

Vi tycker att amishfolket lever ett strängt, men samtidigt lugnt och harmoniskt liv. De stressar 

aldrig och familjemedlemmarna håller ihop. De odlar sina egna grönsaker, bakar allt själv och 

sköter sina djur på ett bra sätt. Om man jämför anhängarnas levnadssätt med vårt levnadssätt, 

så tror vi att vi har det betydligt stressigare än amishfolket, fast vi ändå har modernare hjälp-

redor som underlättar vår vardag. 

 

Vi i vårt samhälle är individualister medan amishanhängarna är kollektivister, de värdesätter 

familjen mer än vad vi gör i vårt samhälle. Vi lever i ett materialistiskt samhälle och hjälper 

inte varandra lika mycket som amishanhängarna gör, barnen inom rörelsen har inget överflöd 

av leksaker, moderna tv-spel eller datorer som många barn i vårt samhälle har. 

 

Amishfolkets tänkande och handlande känns igen i många andra religioner till exempel, mus-

limska kvinnor och män sitter inte tillsammans i moskén, amishmän och amishkvinnor sitter 

inte heller tillsammans i gudstjänstlokalen. En annan sak som får oss att tänka på Islam är 

Gelassenheit som betyder underkastelse, vilket även Islam betyder. 

 

Amishanhängarna har varit förföljda vilket även drabbat många andra som hör till någon reli-

giös rörelse, som till exempel judarna, som kanske är de folk som blivit utsatta för de grym-

maste förföljelserna och det genom nästan hela historien. Även den tidiga kristna kyrkans 

medlemmar blev förföljda och fick hålla sina gudstjänster i lönndom, tills den romerska kejsa-

ren Konstantin tillät rörelsen. Bannlysning förekom också bland andra folka än amishfolket, 

Luther och Hus är också några som blivit bannlysta. 
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Amishfolkets levnadssätt och tro


Carola Sundkvist
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I must be a Christian child,


Gentle, patient, meek and mild;


Must be honest, simple, true


In my words and action too


I must cheerfully obey,


Giving up my will and way;

Must remember, god can view


All I think, and all I do,


Glad that I can know I try,


Glad that children such as I,


In our feeble ways and small,


Can serve Him who loves us all.


Sångtexten är hämtad ur www.utb.falun.se/hbo/projekt/religion/religion/amish.htm 

Abstrakt

Anabaptiströrelsen som etablerades i Europa på 1500-talet var upphovet till många kristna samfund, bland annat mennoniterna. Jakob Amman grundade år 1693 amishrörelsen som är en utbrytargrupp från mennonitkyrkan. Under 1500- och1600-talen fick amishanhängarna utstå kraftiga förföljelser, på grund av sina åsikter. Det ledde till att en stor emigration till Amerika ägde rum bland rörelsens anhängare. I dag påträffas amish i 22 av USA:s 52 stater. Amishkyrkan är organiserad i distrikt, varje distrikt är suveränt i förhållande till de övriga och omfattar ungefär 30-35 familjer. Varje distrikt har en biskop, två predikanter och en diakon, biskopen är den som bestämmer i församlingen.


Amish lever efter guds anvisningar i bibeln, det gör att medlemmarna lever väldigt enkelt, teknologiska moderniteter som elektricitet, telefoner och bilar är förbjudet. Anhängarnas färdmedel är häst och vagn, som de skickligt manövrerar i trafiken. Anhängarna ser sitt arbete på gården som något glädjande, de är duktiga hantverkare, jordbrukare och hovslagare. Många försörjer sig med en mindre rörelse på gården där de säljer olika hemlagade saker. Mobila snickarteam bland männen är också vanligt.

Grunden till rörelsens tro är det tyska ordet Gelassenheit, som betyder underkastelse. Gelassenheit visar vilka attityder, värderingar, strukturer, symboler samt riter som är framträdande hos en person som präglas av Gelassenheit. Amishfolket har inte någon speciell kyrka utan har sina sammankomster i hemmen, varannan vecka. Tron regleras när det gäller praxis av Ordnung och när det gäller trosinnehåll av bibeln, Ordnung är grundstommen i det kristna livet och formandet av själva fromhetslivet. Amishrörelsens sakrament kan benämnas som livstidslöften och det är dopet, vigseln, kommunionen och ordinationen.
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Kapitel 1


Introduktion


1.1 Inledning


Intresset för olika religiösa rörelser i dagens samhälle är stort och ökar ständigt, vi människor i det moderna samhället lever ett stressigt liv, vi söker tryggheten i olika religiösa samfund som finns i vår omgivning. Det finns många kristna samfund som vi vet mycket lite om här på vår egen kontinent och även på andra kontinenter.


En liten rörelse som många har hört talas om, men ändå vet lite om är den etnoreligiösa grupp av bönder som kallas amishfolket. Dessa människor lever i USA, fastän rörelsen lade sin grund i Europa på 1500-talet. Rörelsen har 80 000 anhängare, trots att rörelsen är liten syns medlemmarna i olika sammanhang. De flesta har någon gång skådat dessa människor med annorlunda kläder, hästar och vagnar i något sammanhang och frågat sig vad det är för folk och vad som får dem att leva som de gör. Som många andra religiösa grupper har amish blivit förföljda, men trots den grymma förföljelsen har rörelsen inte utrotats utan består fortfarande idag.


Trots dagens teknologiskt utvecklade samhällen lever amish på ett primitivt och enkelt sätt, tyngdpunkten i anhängarnas liv är Gelassenheit. Inga tekniska moderniteter är tillåtna, eftersom tekniska moderniteter anses som syndiga, vi som lever i ett teknologiskt samhälle undrar naturligtvis hur man klarar sig utan alla moderniteter och vad man får ut av att leva utan dem?

I denna uppsats ska vi beskriva rörelsen och dess anhängare, samt jämföra anhängarna och levnadssättet med medeltidsmänniskan och medeltiden. Det väckte även vårt intresse att undersöka hur ett litet religiöst samfund har kunnat överleva och existera fram till dagens moderna och tekniska samhälle


1.2 Syfte


Syftet med denna uppsats är att jämföra amishfolket med medeltidsmänniskan, finns det likheter och olikheter i deras livsmönster? Samt ge en klar och okonstlad bild av medlemmarnas levnadssätt och tro. Vi vill även ge en ökad förståelse och kunskap för människor med andra olika religiösa rörelser. Genom att beskriva amishfolkets uppkomst och historia, samt rörelsens olika delar ska vi ge en helhetsbild över detta område. För att söka svaret har vi formulerat följande frågeställning:


Hur uppkom rörelsen?


Hur lever amishfolket?


Hur ser rörelsens religiösa tro ut?


1.3 Avgränsningar


Mennonitrörelsen eller dess identitet är ingenting vi kommer att behandla i denna uppsats. Huvudbetoningen i denna uppsats ligger på den största grenen inom rörelsen, Old order amish, som är en konservativ grupp. En djupare analys av rörelsens andra olika grupper kommer vi inte att behandla närmare. Denna studie är avgränsad till USA där amishfolket finns och vi kommer inte att vidröra amishrörelsen utbredning i övriga världsdelar.


1.4 Metod


Vi har valt att göra en litteraturstudie, den litteratur som utgör basen för vår studie är Kraybill ”The riddle of Amish culture”, Molkte-Hoff ”Enkelt och Flärdfullt”, Nolt ”History of the Amish”. Vår teoretiska referensram utgörs av litteratur skriven av Asplund ”Det sociala livets elementära former”, Frykman och Löfgren ”Den kultiverade människan”, Nordberg ”Den dynamiska medeltiden”, Lyttkens ”Den disciplinerade människan”.


I och med att vi inte har haft möjlighet att göra någon intervju eller enkätundersökning med någon amishanhängare är tillgången av information helt hänvisad till den litteratur vi använt oss av. Vi har även använt Internet som informationskälla, där vi funnit en mängd material och information som vi har granskat kritiskt.


Att samla in data antingen på ett kvantitativt sätt eller kvalitativt sätt har lett till många diskussioner inom forskarvärlden. Enligt Kvale (1997) är den kvantitativa metoden användbar då man skall redovisa statistiskt, hur mycket, hur stort eller mängden av någonting, den är också bra då man skall redogöra för döda ting, men passar sämre då man ska studera tänkande varelser, vilket vi avser göra i denna studie. Vi har valt den kvalitativa metoden därför att man undersöker hur olika företeelser och händelser är beskaffade och hur man ska förstå innebörden i skillnaderna dem emellan, eller hur de inverkar på varandra.


Det kvalitativa synsättet riktar sitt intresse mot individen, man intresserar sig för hur individen upplever, tolkar och strukturerar den omgivande verkligheten kontra sina tidigare erfarenheter. Kvalitativ metod görs till största delen med ord, vilka är baserade på observationer, intervjuer eller dokument. I det här fallet har vi inga personliga intervjuer utan vi har utgått från redan skrivna dokument.


Denna uppsats är även deskriptiv, med vilket avses att undersökningen kommer att vara beskrivande. De beskrivningar vi åstadkommer kan röra förhållanden som har ägt rum, det vill säga dåtid men även nutid. Vid en deskriptiv undersökning begränsar man sig till att undersöka några aspekter av de fenomen man är intresserad av. De beskrivningar man gör av dess aspekter är detaljerade och grundliga, det kan vara en beskrivning av varje aspekt för sig men även beskrivningar av samband mellan olika aspekter. Vilket vi i vår uppsats kommer att ägna oss åt.


På slutet av uppsatsen för vi diskussion om amishfolket och deras värderingar, samtidigt som vi jämför det med våra egna tankar och medeltidens människosyn och etik. Vi kommer även att dra egna slutsatser där vi reflekterar över rörelsens budskap. Vi skall inte försöka övertyga någon utan vi kommer att vara neutrala.

1.5 Teoretisk referensram


Professor Johan Asplund i ”Det sociala livets elementära former” och ”Tid rum individ”, forskarna Jonas Frykman och Orvar Löfgren i ”Den kultiverade människan” samt fil dr Lorentz Lyttkens i ”Den disciplinerade människan”, har forskat och skrivit omkring medeltidsmänniskan kontra nutidsmänniskan. De anser bland annat att: Medeltidsmänniskan ansåg sig vara oreglerad, odisciplinerad, spontan, irrationell, ociviliserad, känslomässig, omoralisk, utifrånstyrd, barnslig, kollektivistisk, omedelbar, äkta, odistanserad och lekande.

Under medeltiden var människorna inte materialistiska eller individualistiska utan kollektivister, de hade en stark definition av sin familj, sina hus, och människorna stod varandra nära, livet var äkta och okonstlat. Medeltidsmänniskan hade ett omedelbart och häftigt känsloliv, beteendet var alltid affektladdat. Hon hade svårt att behärska sig, känslorna tog ofta över hand.


1500-tals människan uppträdde aldrig som tillbakadragen åskådare utan tog känslomässig ställning till allt hon kom i kontakt med, ingen händelse var likgiltig. Under medeltiden hade familjebegreppet ingen självklar position, det var gården och gårdshushållet som var den centrala cellen, inte individen eller den biologiska familjen. Parbildningen var ekonomisk snarare än emotionell. Enligt docenten Michael Nordberg i ”Den dynamiska medeltiden” råder det inget tvivel om att religionen och religiösa föreställningar spelade en oerhört viktig roll i medeltidsmänniskans värld.

Men många hade en föraktfull inställning till prästerskapet och biskoparna, prästerna utövade en auktoritet utan like under medeltiden samt bestämde vad folk skulle tro. Inom politiken rådde en ständig motsättning mellan andlig och världslig makt, där det sällan var kyrkan som avgick med segern. Med den klassiska filosofin som grund byggdes det upp ett imponerande filosofiskt-religiöst tankesystem som syftade till att förklara hela tillvaron. Kyrkan hade en överväldig syn på tingen och framför allt dess anspråk på andlig makt.


Kapitel 2


Bakgrund


I detta kapitel kommer vi att redogöra för amishfolkets historia och bakgrund i syfte att försöka att förstå amishrörelsens uppkomst. För att förstå amishfolket är det viktigt att man känner till deras bakgrund.


2.1 Anabaptiströrelsen


Under reformationstiden i Europa etablerades en rörelse som kom att kallas Anabaptiströrelsen. Den var upphovet till flera kristna samfund som överlevt till våra dagar till exempel mennoniter, hutteriter och schweizerbröderna.
Anabaptisterna höll fast vid en rad bibliska principer som bland annat pacifism och avvisande av edsavläggelse.


Amishrörelsen uppkom som en utbrytargrupp ur mennonitkyrkan, under ledarskap av den schweiziske mennonitbiskopen Jakob Ammon som var ledare för en ortodox fraktion av mennoniter, år 1693.
 Namnet amish kom av att rörelsen förkastade barndopet. De regler som Jakob Amman införde omfattar bland annat socialt avståndstagande från alla som exkommunicerats, fottvagning före gudstjänsten, enkelhet i klädedräkt och livsföring, dessa regler efterlevs noggrant även idag.


Efter att ha litterat bibeln noggrant ansåg amish att tillträdet i kyrkan skulle vara frivilligt, de hade vuxendop i stället för barndop, kyrkan skulle vara skild från staten, troende skulle leva i en sträng församling enligt Guds anvisningar i Bibeln.


2.2 Förföljelse och emigration


Kraftiga förföljelser utbröt mot amishfolket på 1500- och 1600-talen. Anhängarna förföljdes för sina åsikter av de katolska, lutherska och reformerta kyrkorna samt statliga myndigheter. Lokala furstar och vanligt folk deltog i förföljelserna mot amishanhängarna. Den förföljelse som bröt ut mot anabaptismens understödjare drabbade både män och kvinnor, både lekmän och ledare. De bestraffades för sin tro med deportation och dödsstraff. De dömdes som kättare, många brändes andra kastades i floden.


I början av 1720-talet blev förföljelserna för plågsamma för amish och många hade hört om ”den nya världen” Amerika, som var religionsfrihetens land, en stor emigration ägde rum. Under mitten av 1800-talet ägde en andra emigration rum.


1737 kom en grupp amishfolk till Amerika med skeppet The Charming Nancy, den gruppen var de första av rörelsens anhängare som registrerades som immigranter. De första amish som anlände till Amerika skapade grunden för staden Hamburg i Philadelphia, men anhängarna fick överge denna stad på grund av upprepade indianattacker. Istället flyttade de till Pennsylvania och staden Bird in Hand, Lancaster County. De första bosättningarna var små och isolerade från varandra.


Amish påträffas i 22 av USA:s 52 stater och i Ontario, Canada. Den äldsta gruppen Old Order amish består av 18 000 medlemmar och bor i Lancaster County, Pennsylvania, där 75 % av rörelsens anhängare bor. Därefter kommer Ohio med ett stort antal anhängare.


Kapitel 3


Amishfolket


3.1 Amishrörelsens organisation


Amishkyrkan är organiserad i distrikt. Varje distrikt är suveränt i förhållande till de övriga och omfattar ungefär 30-35 familjer. När församlingen börjar vara för stor för att kunna fira gemensam gudstjänst i ett hem delas den. Gränsdragningen beror ofta på en geografisk definierbar linje så som till exempel en väg. Varje kyrkodistrikt är en självständig församling där biskopen har suverän makt.
 De olika distrikten är organiserade i A och B distrikt. A distrikten firar gudstjänst samma söndag så att de på visiting Sunday
 kan besöka varandra.


3.1.1 Distriktens ledarskap


I varje distrikt finns en biskop, två predikanter och en diakon. Biskopen är den bestämmande personen i församlingen. Det är distriktet som tar de yttersta besluten men biskopen är den person som bestämmer att till exempel en person ska drabbas av Meidung.
 Biskopens roll är att leda och vara kyrkans överhuvud. Han förrättar dop, bröllop och begravningar. Biskopen utfärdar ordinationer och det är också han som ”shunnar”
 medlemmar och tar upp ”shunnande” medlemmar igen efter förlåtelsen.

Predikanterna är tillsammans med biskopen ansvariga för predikan vid gudstjänsten. Dessa tjänster tillsätts genom nominering och sedan lottdragning. Diakonen är den person som ordnar insamlingar till behövande, berättar för föräldrarna om ungdomars önskan att gifta sig och agerar ”detektiv” åt biskopen om någon brutit mot Die Ordnung.
, 


3.1.2 Skolor


När amishbarnen är sex år börjar de skolan precis som alla andra barn i USA. De studerar tills de fyller fjorton år därefter behövs barnen på gården, ute på fälten, trädgårdslandet och i köket.


Fram till år 1938 gick amishbarnen i vanliga landsortsskolor tillsammans med andra engelska barn. När de små skolorna mer och mer inkorporerades i skolkomplex i större orter, dit barnen måste resa med skolbuss, började amish göra uppror. Först efter år 1972 blev amishfolkets skolor erkända, efter att anhängarna genomgått många domstolsprocesser. De fick strida i mer än trettio år, för att få rätten att ge barnen undervisning som passar deras livsåskådning. Enligt Die Ordnung är högre utbildning än till klass åtta förbjuden.

De egna skolorna får in intäkter till lärarlöner, skolmaterial underhåll av huset och så vidare av alla församlingsbor i kyrkodistrikten. Skolorna är enrumsskolor, men det finns undantag ibland annat Dover, där man har byggt två skolhus det vill säga de är byggda intill varandra och klasserna är delade från klass 1-4 samt klass 5-8. Som undervisande lärare har de ofta en ung ogift amishkvinna, som utsetts av skolrådet. Barnen lär sig att tala engelska samt att räkna och skriva, för enligt en amishanhängare är det endast nödvändigt med baskunskaper. I skolorna råder det gammaldags disciplin och skoldagen börjar med bibelläsning, bön och psalmsång. Amish filosofi är att man inte skall lära sig för mycket, det är förkastligt att veta vad som händer i vida världen.


3.1.3 Olika grupper

När man beskriver olika grupper av amishanhängare använder man sig av ”låg” och ”hög” kyrkliga. En lågkyrklig grupp har behållit de gamla traditionerna medan en högkyrklig grupp är mer världslig.
 Old school amish även kallad Nebraska och Swartzentruber amish är mer konservativa än Old order amish. Beachy amish och New order amish är mer progressiva grupper, de har en liberalare hållning till teknologin och klädseln.
 De två senare grupperna har till exempel telefon medan Old school amish inte ens har mattor, gardiner eller glasrutor i sina hem. Det som skiljer de olika grupperna åt på utsidan är klädsel(längd och färg), hår(längd), Husen(målade eller omålade). Old school amish har den äldsta klädseln, av alla grupper har dessa kvinnor de längsta klänningarna och männen bär sitt hår till axlarna. Kvinnorna i denna grupp bär hilka i stället för hätta.







Bilden är hämtad från Amish Society, John A Hostetler, 1980


3.2 Amishfolkets leverne

Amishfolket lever efter guds anvisningar i Bibeln därför måste de tillhöra och leva med en likasinnad grupp. Samhället präglas av stark solidaritet.
 Medlemmarna lever väldigt enkelt och för amish är enkelhet ett sätt att visa att man har karaktär. I hemmet har de mycket spartanska möbler. Absonderung är ett centralt begrepp i amishfolkets fromhetsliv och kyrkosyn. I Ordnung är Absonderung definierat i detalj, där står till exempel hur man klär sig och restriktioner vid användandet av moderniteter. Fastän amish lever på ett väldigt annorlunda sätt, åtnjuter de viss respekt i det amerikanska samhället.
 En man och hans hustru diskuterar problemen med varandra men det förväntas att kvinnan lyder sin man. Kvinnans uppgift är att sköta om barnen, städa och laga mat vilket hon är medveten om. Mannens uppgift är att sköta jordbruket.


3.2.1 Amishfolket och teknologiska moderniteter


Enligt amish tro är teknologiska moderniteter som till exempel el, telefoner och bilar förbjudet. En del av de amishmedlemmar som lever i dagens samhälle har skaffat telefon, men den tillåts bara utnyttjas för korta samtal. Telefonen är placerad långt ifrån huset och är till för alla medlemmar. Att samtala i telefonen anses bara som ett halvt samtal eftersom man inte ser den andra personens gester och mimik. Kommunikation med omvärlden räknas som lyx och lyx är strängeligen förbjudet.


Det finns amishgrupper som tillåts ha telefon, elektricitet och bil. Det är biskopen i distriktet som bestämmer och han kan vara mer eller mindre liberal. Amish högaktar förmånen att kunna umgås ostört med familjen, så istället för att se på TV, läser de tillsammans, spelar spel, pratar, syr och sjunger.


3.2.2 Färdmedel


Eftersom bilar enligt amishfolket är förbjudet, består färdmedlet av häst och vagn. De kör sina hästar i trafiken och följer trafikreglerna. Baktill på sina vagnar har de nuförtiden en varningstriangel, av den orsaken att det tidigare skett så många olyckor då bilister inte sett dem. Vilken färg dessa vagnar har och hur de ser ut, varierar beroende på vilken gren inom amishrörelsen man studerar.







Bilderna är hämtade från Amish Society, John A Hostetler


3.2.3 Försörjning


Amishfolket är i stort sett självförsörjande, de ser sitt arbete på gården som något glädjande. De är väldigt duktiga jordbrukare och hantverkare. Att arbeta utan maskiner anser de vara det bästa. Under 1920-talet brukades traktorer på åkrarna, men det förbjöds eftersom de ansågs förstöra jorden. Det som räknas är hårt arbete och man anser att Gud blir nöjd om man arbetar i harmoni med jorden, naturen, vädret och tar väl hand om sina djur och växter.


De försörjer sig ofta med en mindre rörelse på gården, där säljer olika hemlagade saker som konditorivaror, lapptäcken med mera. Männen kan utföra maskinreparationer, de är även duktiga hovslagare. Kvinnorna är duktiga på ekonomi och hushållning. På marknader säljer de hemlagade pajer, ostar, salta kringlor och mycket mer.


En del anhängare håller på med möbeltillverkning och palltillverkning. Elektriciteten tar de från dieselmaskiner och gasol. Fabrikerna kan ha ca 25 anställda både familjemedlemmar och inte familjemedlemmar. Fabrikerna ligger långt ifrån gården så de anställda får ofta pendla. Mobila snickarteam är också något som förekommer. De är väldigt eftertraktade, eftersom amish arbete kopplas samman med kvalitet. Snickarteamen reser runt och reparerar och bygger hus. Anhängarna arbetar även inom turistnäringen. Det är då oftast ogifta amishkvinnor som arbetar på hotell och restauranger.


3.2.4 Klädsel


För en amishanhängare är klädseln bestämd av noggranna religiösa regler. När det gäller klädseln får medlemmarna endast använda hyskor och hakar för att hålla ihop kläderna. Redan när pojkarna är fyra år bär de kläder som de vuxna, det vill säga vida byxor med hängslen, väst, rock och hatt. Männen får inte kamma bena utan luggen ska hänga rakt ned. Fram tills männen gifter sig rakar de sig, men när de gift sig så låter de skägget växa, skägget är en symbol för vigselringen.


För flickorna gäller vid fyra års ålder att de skall bära hatt och fram till tio års ålder måste de ha flätor som fästs i pannan, efter tio år skall de ha knut i nacken. När det gäller klädseln för flickorna så skall de ha klänningar som slutar nedanför knäna medan äldre kvinnors klänningar är hellånga och på klänningen har de ett förkläde som fästs med nålar bakom ryggen. Amishflickorna och de äldre kvinnornas klänningar är grå förutom vid kyrkliga tillfällen, då använder man en svart klänning.


3.2.5 Födelse och död


Inom församlingen hälsas alla barn välkomna. Barnen ses inte som en ekonomisk börda, vilket de kan göra i många kulturer, utan så många barn som möjligt är välkomna. Barnbegränsning är inte tillåtet, varje familj har i genomsnitt sju barn.


De flesta barnen föds på sjukhus därför att läkarna inte vill förlösa kvinnorna i hemmet, men tack vare några sympatiska läkare är det möjligt för några att föda hemma, vilket de föredrar. Döden är en mycket sorgsen händelse i församlingen. Är någon i församlingen allvarligt sjuk, besöks han/hon av övriga församlingsmedlemmar. Helst dör en amishanhängare i hemmet, de dör på sjukhus endast när det är nödvändigt. Efter ett dödsfall får familjen mycket hjälp av övriga församlingsmedlemmar, som hjälper till med hushållet och gården. På tredje dagen efter dödsfallet förrättas vanligtvis begravningen som är en mycket enkel ceremoni.

Stor respekt visas för den döde, det är familjemedlemmarna som klär kroppen innan den placeras i kistan. Om någon i familjen avlider bär de övriga familjemedlemmarna svarta klädesplagg i ett år, avlider far- eller morföräldrar bärs svarta kläder i ett halvår, morbror, moster, faster eller farbror vördas med svarta kläder i tre månader och kusiner i sex veckor.


3.3 Gelassenheit


Grunden till amishfolkets tro är det tyska ordet Gelassenheit, som betyder underkastelse. Underkastelse för en amishmedlem innebär att underkasta sig guds vilja, att foga sig efter Gud och andra, självförsakelse, att vara tillfreds och belåten och att ha ett milt sinneslag. Inställningen till andra människor styrs också av Gelassenheit, man ska respektera och tjäna andra människor, sina ovänner ska man inte hämnas på. Man ska älska sina ovänner som Kristus befaller. Det betydelsefullaste bibelordet för en amish är ”Ske din vilja - och inte min”. Det tyska ordet Gelassenheit återger den karaktär som bör känneteckna en person i anabaptistiska traditionen, som helt och ödmjukt skall överlåta sig åt Guds vilja och underordna sig denna.
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Figuren ovan beskriver de olika dimensionerna av ordet Gelassenheit


Gelassenheit visar vilka attityder, värderingar, strukturer, symboler samt riter som är framträdande hos en person som präglas av Gelassenheit. Dessa ovanstående dimensioner utmärker en grupp eller ett sammanhang som kännetecknas av Gelassenheit.


En troende amishanhängare lyder den ledare Gud utsett. De bistår andra församlingsmedlemmar i arbetet, man respekterar andras kunskap och gamla traditioner. Amish anser att den materiella världen inte är ond i sig själv. Lydnad är en viktig regel, lydnad för guds vilja är det allra viktigaste och olydnad är vådligt. De säger att den som inte tror är olydig mot guds bud, de som lyder kyrkans regler lyder guds vilja.


3.3.1 Gudstjänstlokalen


Amishfolket har inte någon speciell kyrka, detta härrör från när anabaptisterna i Europa på 1500-och 1600-talen förföljdes och dödades grymt av andra religiösa grupper. Anhängarna fick då hålla sina gudstjänster i lönndom. De hade sina sammankomster i hemmen ibland även på natten.


Amishanhängarna samlas varannan vecka för att ha gudstjänst och vid sammankomsterna kan antalet medlemmar variera mellan 20-200 personer. Eftersom amish inte har någon speciell kyrka, turas man om att vara hemma hos varandra. Ofta har huvudbyggnaden flyttbara väggar, så när man flyttat undan väggarna fylls rummen med träbänkar utan ryggstöd. Anhängarnas bostäder är byggda med skjutbara väggar mellan rummen så att man kan bilda ett stort kyrkorum vid behov.

3.3.2 Gudstjänsten


Fastän de flesta amishanhängare pratar engelska hålls gudstjänsten på biblisk högtyska(national). När gudstjänstdeltagarna är på väg in i gudstjänstlokalen får var och en viska sitt namn på vem de anser skall hålla gudstjänsten. Männen och kvinnorna sitter inte bredvid varandra när det är gudstjänst, de kommer in genom olika dörrar och sitter i olika sektioner.

Amish börjar sin gudstjänst med att läsa ur Ausbund vilken är den äldsta nu existerande protestantiska psalmboken. När medlemmarna intagit sin plats tar någon en lapp och lägger den i en psalmbok. Innan gudstjänsten skall börja beordrar biskopen de nominerande männen att sätta sig tillsammans på en särskild plats i rummet för att sedan få sig tilldelat en hymnbok. Den som får lappen med bibeltexten i sin bok skall hålla gudstjänsten. Hela församlingen knäböjer sedan och ber en stilla bön tyst för sig själva.


När gudstjänsten är slut äter alla lunch tillsammans, det kan röra sig om tvåhundra personer som ska serveras, men alla grannfruar hjälps åt med att servera maten. Är det sommar äter man sin kyrkolunch ute annars dukar man i omgångar inne eller kanske i en lada.


3.3.3 Nattvarden


Två gånger om året, på våren och hösten, håller man nattvards- och rådsmöte. På dessa möten går de igenom Genesis och Exodus på förmiddagen och på eftermiddagen läser deltagarna om Jesus liv och Nya testamentet. Som avslutning delar biskopen ut delar av bröd till medlemmarna, samt att man låter en kopp grapevin passera runt. Det hela avslutas med att man tvagar varandras fötter som en bekräftelse på underdånighet. Efter gudstjänsten som ofta hålls i åtskilliga timmar, äter man en måltid som kvinnorna tillagat.


3.3.4 Kyrkosyn


Amishkyrkans tro regleras när det gäller praxis av Ordnung och när det gäller trosinnehåll av bibeln. Ordnung sätter kyrkans gemenskap i fokus och inte den enskildes religiösa erfarenhet. Ordnung föreskriver ett antal symboliska handlingar som avser att bilda ett livsmönster baserat på överlåtelse, lidande, tjänande, ödmjukhet, försvarslöshet och avståndstagande från världen. Ordnung är grundstommen i det kristna livet och formandet av själva fromhetslivet. Man kan se Ordnung som ett medel för att uppnå separation och hjälper individen att genom Gelassenheit motstå Hochmut och överlåta sig till gemenskapen.


I amishkyrkan lever man med bilden av kyrkan som brud. Kyrkan som Kristi brud hämtar sitt ursprung i Gamla testamentets poesi i Höga Visan och i de gammaltestamentliga profeternas utsagor. Doplöftet är intimt sammanknutet med vigsellöftet, överhuvudtaget ligger gammaltestamentliga förebilder amish varmt om hjärta. Amishfolket anser att Gemee
 i första hand utgörs av folket, av dem som kallats ut ur världen. Kyrkan är gemenskap.


3.4 Livstidslöftena


Amishfolkets sakrament kan benämnas som livstidslöften. Bryter man mot dessa förbindelser drabbas man av Meidung. En bannlyst person får inte delta i gemensamma sociala aktiviteter, inte äta med sitt hushåll och måste avstå från sexuellt umgänge. Dessa livstidslöften är dop, vigsel, kommunionen, och ordinationen.

3.4.1 Dop


Amishfolket förkastar barndopet och menar att dopet skall följa på omvändelsen, och utgöra en bekräftelse på individens tro. Dopet kan kallas för inkörsporten till amishtron. Vanligtvis sker det i 17-21 års ålder. Före dopet medverkar kandidaten i dopundervisning, det sker under 9 söndagar. Varje söndag behandlas 2 artiklar ur Dordrecht-bekännelsen, som är den mennonitiska trosbekännelsen. Den innehåller 18 artiklar som bland annat behandlar människans synd, Nya testamentet, bättring, dop, kyrkan, ämbeten. Det är denna bekännelse som är fundamentet i dagens amishtro.

Under dopet håller biskopen sina kupade händer över kandidatens huvud, diakonen häller vatten i hans händer och därefter öppnar biskopen sina händer och vattnet rinner ner över den döpte. Doplöften avges innan man döps, man står då på knä som under själva dopet.


3.4.2 Vigseln


När en amishpojke och amishflicka funnit varandra, ofta vid en singing
 är de tysta, hemlighetsfulla och kära i smyg, ingen skall få veta att de är ett par. Sedan när amishpojken hittat sin blivande hustru friar han genom en släkting. Om han får ja behåller paret sin hemlighet fram till juli/augusti. När de sedan bestämt datum annonserar de om bröllopet på en vanlig söndags gudstjänst.


Det flesta vigslar äger rum i november/december en tisdag eller torsdag, för både månaden och dagen råder det relativt stilla i bondesamhället. Man firar bröllopet i brudens hem, det hålls en lång och utdragen gudstjänst, brudparet har dagen till ära nysydda kläder. Efter bröllopsceremonin äter alla inbjudna middag. Det är sista dagen som flickan har sitt vita förkläde och sin hätta på sig. (Den vita hättan sparar hon sedan till begravningen.) Efter bröllopet skall amishflickan klä sig i svart förkläde och svart hätta och amishpojken får låta skägget växa för det är en symbol istället för vigselringen.


3.4.3 Kommunionen


Två gånger om året firar amish kommunion, då fokuserar de sig på predikan kring Nya testamentes texter om Jesu lidande och korsfästelse. Kommunionen fullbordar själva dophandlingen, där bekräftar man sin tillhörighet i församlingen. Detta livstidslöfte firades till en början en gång om året, men för att öka möjligheten för kontroll av församlingen införde Jakob Amman år 1693 att kommunionen skulle firas två gånger om året.


3.4.4 Ordinationen


Ordinationen har sin början i dopet. Där lovar amish att den dag lotten faller på honom ställa sig till Guds och församlingens förfogande. Det kan leda till att man blir nominerad till något av ämbetena, genom handpåläggning av biskopen insatt i sitt ämbete som varar livet ut.


Kapitel 4


Analys


4.1 Diskussion

Amishfolket lever ett harmoniskt liv i förhållande till tiden, trots den snabba teknologiska utvecklingen, har de kunnat fortsätta att leva ett enkelt och harmoniskt liv, efter sina egna villkor. Vi har funnit att det finns likheter samt olikheter mellan medeltidsmänniskan och amishmänniskan.


4.1.1 Likheter och olikheter


Precis som medeltidsmänniskan är amishanhängaren inte materialistisk, utan ser andra saker som familjen, hemmet och tron som det viktiga i livet. En skillnad vi ser är att familjebegreppet är mer centralt för amishanhängaren än för medeltidsmänniskan som har gården som det centrala och inte den biologiska familjen. Giftermål inom amishtron är mer emotionellt än det var under medeltiden, då parbildningen var av mer ekonomisk sort. Både på medeltiden och inom amishrörelsen är familjerna stora, det beror på att barnbegränsning är förbjudet inom amishrörelsen på medeltiden behövdes barnen som hjälp på gården.

Båda är även kollektivister, hade/har stark definition av sina familjer och hus, man levde/lever med sin familj och sina husdjur, de blev/blir inte åtskilda/separerade från övriga familjen, de lämnade/lämnar inte jordbruket och det var/är en minoritet som flyttade/flyttar in till stan, religion och religiösa föreställningar spelade/spelar en viktig roll för både medeltidsmänniskan och amishanhängaren. Medeltidsmänniskan hade ett häftigt känsloliv, känslorna tog ofta överhand och beteendet var alltid affektladdat. På detta område är amishanhängaren medeltidsmänniskans raka motsats. Amish är ödmjuka, lugna och tillbakadragna och om de hamnar i en stökig situation vänder de ryggen till och går därifrån. För att undvika att skada andra människor avstår amish från handlingar som kan framkalla bråk, eftersom Gelassenheit förbjuder all användning av våld. Både för medeltidsmänniskan och amishanhängaren har religionen en central roll, men på medeltiden fanns ett stort förakt mot prästerna, vilket inte förekommer inom amishrörelsen. Där ser man upp till biskopen och lyder de lagar han förordnat. Precis som medeltidsmänniskan, anser amishanhängaren att kyrkan ska vara skild från staten.

4.1.2 Egna reflektioner


Vi tycker att amishfolket lever ett strängt, men samtidigt lugnt och harmoniskt liv. De stressar aldrig och familjemedlemmarna håller ihop. De odlar sina egna grönsaker, bakar allt själv och sköter sina djur på ett bra sätt. Om man jämför anhängarnas levnadssätt med vårt levnadssätt, så tror vi att vi har det betydligt stressigare än amishfolket, fast vi ändå har modernare hjälpredor som underlättar vår vardag.


Vi i vårt samhälle är individualister medan amishanhängarna är kollektivister, de värdesätter familjen mer än vad vi gör i vårt samhälle. Vi lever i ett materialistiskt samhälle och hjälper inte varandra lika mycket som amishanhängarna gör, barnen inom rörelsen har inget överflöd av leksaker, moderna tv-spel eller datorer som många barn i vårt samhälle har.


Amishfolkets tänkande och handlande känns igen i många andra religioner till exempel, muslimska kvinnor och män sitter inte tillsammans i moskén, amishmän och amishkvinnor sitter inte heller tillsammans i gudstjänstlokalen. En annan sak som får oss att tänka på Islam är Gelassenheit som betyder underkastelse, vilket även Islam betyder.

Amishanhängarna har varit förföljda vilket även drabbat många andra som hör till någon religiös rörelse, som till exempel judarna, som kanske är de folk som blivit utsatta för de grymmaste förföljelserna och det genom nästan hela historien. Även den tidiga kristna kyrkans medlemmar blev förföljda och fick hålla sina gudstjänster i lönndom, tills den romerska kejsaren Konstantin tillät rörelsen. Bannlysning förekom också bland andra folka än amishfolket, Luther och Hus är också några som blivit bannlysta.
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