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Abstract
Den kristna kyrkan i väst befinner sig i en brytningstid. Från att ha haft en självklar 

plats och röst i samhället förlorar man mer och mer mark i ett postmodernt samhälle. 

Ideologen Stuart Murray analyserar detta skifte inom den neoanabaptistiska 

tankeströmningen, och detta arbete syftar till att studera hans tankar i ljuset av annan 

forskning. Ett urval av Murrays kyrkohistoriska, ecklesiologiska och missiologiska 

böcker har lästs och jämförts med andra författares texter. De tematiska områden som 

studerats är främst begreppen kristendom, efterkristendom och den västliga kyrkans 

ecklesiologiska och missiologiska utmaningar.

Kristendomstiden präglar Europas kristenhet på många plan. Murray drar 

slutsatsen att kyrkan måste dekonstruera och rekonstruera sin lära och sin praxis för att 

vara trogen sitt ursprung och kunna möta det postmoderna samhällets utmaningar. 

Arbetet finner att Murrays tankar är användbara verktyg för kristna när de söker vägar 

ur dagens förtroendekris.

Nyckelord
Kyrkohistoria, neoanabaptism, Stuart Murray, kristendom, efterkristendom/post-

Christendom, postmodernism
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Det europeiska samhället förändras i ett rasande tempo, genom globaliseringen och den 

postmoderna kritiken mot gamla fastslagna ”sanningar”. Även den religiösa kartan ritas 

om, och en kontinent som för inte så länge sedan kallade sig kristen är nu en smältdegel 

för nya idéer och religioner som samsas med äldre, traditionella religionsuttryck. Vi har 

gått från att vara en relativt homogen religös miljö med kristna förtecken till att uttrycka 

en allt större religiös mångfald, något som dagens europeiska kristna på något sätt 

behöver förhålla sig till.

Under större delen av mitt liv har jag varit en del av svensk frikyrklighet. Min 

erfarenhet är att diskursen de senaste 20 åren har gått från en oreflekterad tilltro till den 

egna rörelsens relevans och dragningskraft, via ett uppvaknande över att Sveriges 

kyrkor går igenom en kris och tappar förtroende och medlemmar, till en ny 

beslutsamhet att ”göra något åt det”. 

Personligen har jag länge funderat över hur den kristna berättelsen kan 

kommuniceras och praktiseras i vår tid, och stundtals ifrågasatt de uttryck för den 

kristna tron som jag har sett. Stuart Murray ställer många av de frågor jag själv arbetar 

med, och pekar på en 500 år gammal kristen reformationsrörelse som en alternativ väg 

framåt för dagens vilsna, postmoderna kristna. Med den här textstudien vill jag 

undersöka om det ligger något i det han säger. Jag vill väga hans neoanabaptistiska 

perspektiv – hans kritik mot kristendomskulturen och analys av dagens förutsättningar 

och möjligheter för den kristna berättelsen i Europa – mot annan forskning i ämnet, och 

mot ett postmodernt tänkande.  

1.2 Syfte och frågeställning
Begreppen kristendom (eng: Christendom) och efterkristendom (post-Christendom) är 

fundamentala i Stuart Murrays teoretiska resonemang, och två av huvudspåren i denna 

uppsats. Genom att studera dessa begrepps neoanabaptistiska tolkningar och sätta dem i 

relation till både övrig teoribildning i området och ett postmodernt förhållningssätt, vill 

jag försöka förstå den kristna trons förändrade roll i dagens västerländska samhälle och 

även blicka framåt för att diskutera kyrkans framtid i Västeuropa. 
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Uppsatsens syfte är därför tvåfaldigt: 

• att förstå kristendomstiden och efterkristendomstiden utifrån Stuart Murrays 

neoanabaptistiska perspektiv och annan modern forskning i området.

• att analysera Stuart Murrays neoanabaptistiska perspektiv i förhållande till 

ecklesiologiska och missiologiska utmaningar som ett postsekulärt och 

postmodernt samhälle ger vid handen. 

De frågor uppsatsen ämnar besvara är: 

• Hur beskriver Stuart Murray den västerländska kyrkans bakgrund och framtid 

utifrån aspekterna kristendom och postkristendom?

• På vilket sätt relaterar Murrays teorier till annan forskning i området? 

• Kan Stuart Murrays neoanabaptistiska perspektiv bemöta de utmaningar som ett 

postmodernt och postsekulärt samhälle ställer för den kristna tron? 

 

1.3 Material och metod 
Detta är en textstudie som har utgått från Stuart Murrays böcker, främst Post-

Christendom (2004) men även andra böcker, såsom The Naked Anabaptist (2011), 

Changing Mission: Learning from the Newer Churches (2006) samt Planting Churches  

in the 21st Century (2010). Valet av textstudium som metod grundar sig på intentionen 

att få en helhetsbild av Stuart Murrays resonemang och teorier. Böckerna är lästa på 

originalspråket och utvalda på grund av deras tematiska innehåll. Om flera böcker har 

täckt samma ämnesområden, har den nyaste valts. Övriga texter, både böcker och 

artiklar, kommer från databassökningar via Högskolan i Gävle och Google Scholar. 

 Fyra nyckelteman har varit vägledande för en grundläggande sortering och 

kategorisering av Stuart Murrays textmaterial: historisk bakgrund, efterkristendom 

(Post-Christendom), ecklesiologi och missiologi. Utifrån dessa teman har även andra 

kyrkohistorikers och religionsforskares material fogats in i studien, främst i jämförande 

syfte men även för att belysa de teman som studien kretsar kring. 

Vad gäller kristendomsbegreppet är det främst kyrkohistoriska sekundärtexter 

som analyserats, i syfte att jämföra Murrays och andra forskares beskrivningar och 

tolkningar av kristendomstiden. I fråga om övriga kategorier vägs Murrays texter mot 

modern forskning om bland annat Europas religiösa läge, postmodernismen och 

församlingsplantering.
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1.4 Disposition
Efter detta inledande avsnitt följer en kort bakgrund som beskriver Stuart Murrays 

teologiska perspektiv och även ger en introduktion till postmodernismen. 

Sedan följer kapitel 2 där Europas historiska bakgrund behandlas. Förutom 

definitioner av kristendomsbegreppet beskrivs även kristendomens framväxt och 

uttrycksformer samt dess motreaktioner, bland annat anabaptismen. 

Kapitel 3 avhandlar perioden efter kristendomtiden: dess utmärkande drag och 

en jämförelse med postmodernismen. Det religiösa läget i 2000-talets Europa tas också 

upp, där kristendomens minskande inflytande i västvärlden ingår. 

Kapitel 4 handlar om framtidsfrågor för Europas kristenhet utifrån 

postmodernism och efterkristendom. Ecklesiologiska och missiologiska aspekter 

behandlas och diskuteras kortfattat. 

I kapitel 5 följer en diskussion av resultatet i kapitel 2 till 4, samt en 

sammanfattande avslutning. 

1.5 Neoanabaptismen och Stuart Murray
Neoanabaptismen har en relativt kort historia. Harold Bender sammanfattade den 

historiska anabaptismen i några kärnvärderingar på 1940-talet, och förespråkade en 

återupptäckt av kyrkans anabaptistiska arv – en neoanabaptism – som fokuserade 

lärjungaskapet, församlingen som syskongemenskap och en kärleks- och fredsetik.1   
  

I centrum för dagens europeiska neoanabaptism finns The Anabaptist Network, 

som startades i Storbritannien år 1992.2 Enligt den egna hemsidan består nätverket av 

kristna från många olika traditioner, bland annat katoliker, anglikaner, kväkare, 

metodister, baptister och pingstvänner.3 Anabaptistiska nätverk växer även upp i andra 

delar av världen: i Irland, Korea, Japan, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Montreal 

och nyligen även i Sverige.4 

The Anabaptist Network samlas kring en rad kärnvärderingar, som alla kan sägas 

vara reaktioner mot kristendomstidens påverkan på den kristna trons tolkning och 

praxis. Kärnvärderingarna behandlar Jesus centrala position i fråga om bibeltolkning 

1 Herschberger, 2004, hämtad från: http://www.goshen.edu/mqr/pastissues/july04hershberger.html. 
2 http://www.anabaptistnetwork.com/node/549.
3 http://www.anabaptistnetwork.com/node/468.
4 Murray, 2011, s. xii.
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och teologi, hans liv som ett konkret exempel att följa, det allmänna prästadömet och 

församlingen som en ”flerstämmig” gemenskap. De tar även tydligt avstånd från 

kristendomskulturens samröre med status, ekonomiskt överflöd och makt, vilket de 

anser skada kyrkans trovärdighet och mission. Slutligen uttrycker de en vision om 

kyrkan som en äkta gemenskap mellan troende, ett pacifistiskt ideal och rättvisepatos, 

samt ansvar för fredsstiftande initiativ.5 

Stuart Murray kommer från en karismatisk bakgrund men har kallat sig 

anabaptist sedan tidigt 1980-tal.6 På den tiden arbetade han med församlingsplantering i 

London och sökte vägledning och inspiration för sitt arbete genom att läsa 

kyrkohistoria. Genom dessa studier väcktes hans intresse för anabaptismen. Murray är 

också en av grundarna till - och förgrundsgestalt för - the Anabaptist Network i 

Storbritannien, initiativtagare till den anabaptistiska missionsorganisationen Urban 

Expression och författare till ett antal anabaptistiska böcker. Detta gör honom till en av 

neoanabaptismens centralfigurer.7 Böckerna Post-Christendom (2004) och The Naked 

Anabaptist (2011) tar bland annat upp Murrays anabaptistiska perspektiv på begreppen 

kristendom och efterkristendom. Planting Churches in the 21st Century (2010) 

behandlar missiologisk teori och praktik, främst för brittiska förhållanden men även 

utifrån ett europeiskt perspektiv. Changing Mission: Learning from the Newer  

Churches (2006) fokuserar brittisk mission under 1990-talet och dagens omritade 

kyrkokarta i Storbritannien med dess nya församlingsformer. 

1.6 Postmodernismen
Postmodernismen är ett komplext och omdiskuterat begrepp som är svårt att till fullo 

definiera. En allmänt förekommande uppfattning är att den är en epok som fortfarande 

är i vardande, och att det därför är omöjligt att fastslå exakt hur den ser ut.8 Det finns 

dock några urskiljbara huvuddrag inom postmodernismen. Bland annat anses pluralism, 

konsumism, relativism, hyperindividualism och ett kritiskt förhållningssätt till 

auktoriteter vara några av postmodernismens huvuddrag.9 Vattimo et al uttrycker det 

5 Se Anabaptist Networks hemsida: http://www.anabaptistnetwork.com/coreconvictions.
6 Murray, 2011, s. x.
7 Urban Expression är en anabaptistisk missionsorganisation som fokuserar innerstadsmission i så 

kallade onådda områden, se urbanexpression.org.uk. 
8 Se exempelvis Taylor, 2000, s. 15.
9 Paas, 2011, s. 14.
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som att postmodernismen är misstänksam mot sin egen misstänksamhet, utifrån insikten 

att även ens egen kritik är ”just perspektiv, konstruktioner eller grammatiska 

fiktioner”.10

Vissa förkastar tanken på postmodernismen och talar hellre om 

senmodernitet. De menar att vi fortarande lever i ett modernt samhälle, även om 

det förändras. Nationalencyklopedin lyfter fram brittiska senmodernitetsteorier 

som talar om:

"metaberättelsernas kris, estetiseringen av vardagslivet, radikala förändringar i 

näringsstrukturen, globaliserade identiteter, försvagningar av traditionella distinktioner 

mellan manligt och kvinnligt, privat och offentligt, fin- och populärkultur".11 

Oavsett om man använder uttrycket postmodernism eller senmodernism så är det den 

samtida kulturella utvecklingen i väst man försöker beskriva. Eftersom Stuart Murray 

utgår från begreppet postmodernism kommer även denna uppsats att göra det, förutom i 

de fall där sekundärkällor direkt hänvisar till senmodernismen.

10 Vattimo et al, 2009, s. 20.
11 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/postmodernism  .

8

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/postmodernism


2 Kristendomstiden 

För att förstå Stuart Murrays diskussion av efterkristendomstiden, den kristna kyrkans 

aktuella situation i västvärlden samt kyrkans framtidsfrågor, är det nödvändigt att först 

se tillbaka på västkyrkans historiska bakgrund. En stor del av Murrays resonemang 

utgår nämligen från kristendomstiden i Europa och de spår som den lämnat efter sig. 

Det här kapitlet behandlar kristendomsbegreppets innebörd, kristendomens uppkomst 

och uttryck, samt de reaktioner kristendomen gav upphov till. 

2.1 Kristendomsbegreppet
Kristendomen som begrepp är väl etablerat inom kyrkohistorien, och själva uttrycket 

myntades på 800-talet.12 Det skiljer dock något mellan olika författares definitioner. 

Linda Woodhead menar att kristendomen är begränsad till den romersk-katolska 

kyrkans maktsfär: "ett enat område i väst under den katolska kyrkans kontroll i Rom".13 

Bryan P. Stone breddar definitionen och menar att uttrycket kristendom står för ett 

system där gränserna mellan kyrka och stat suddas ut, så att de smälter samman till en 

enhet.14 

Enligt Stuart Murray handlar dock begreppet inte bara om den romersk-katolska 

kyrkans monopol eller om en fusion mellan kyrka och stat. I The Naked Anabaptist 

(2011) beskriver Stuart Murray kristendomen utifrån fem aspekter:

Kristendomen var ett geografiskt område där nästan alla var åtminstone namnkristna.

Kristendomen var en historisk tid som inleddes i och med Konstantins omvändelse och 

fortsatte ända till sent 1900-tal.

Kristendomen var en civilisation som formades starkt av den kristna trons berättelse, språk, 

symboler och rytm.

12 Murray, 2004, s. 23. 
Det svenska uttrycket kristendom är problematiskt, eftersom svenskan inte gör en tydlig distinktion 
mellan kristen tro och kristendomskulturen i Europa. Engelskan har inte samma problem eftersom det 
skiljer på uttrycken Christendom och Christianity - där Christendom står för den kyrkohistoriska 
epoken i Europa medan Christianity betecknar kristen tro i allmänhet. I förevarande uppsats kommer 
ordet "kristendom" användas i samma betydelse som det engelska ordet Christendom. Jag har valt att 
översätta engelskans post-Christendom med efterkristendom eller efterkristendomstiden, eftersom 
Sveriges motsvarighet till The Anabaptist Network - nätverket Anabaptist - använder de uttrycken.

13 Woodhead, 2004, s. 62.
Citaten i denna uppsats är utan undantag skrivna på engelska och därmed direktöversatta av 
uppsatsförfattaren. För citaten i dess urskprungliga språkdräkt hänvisas till de citerade böckerna 
engelska upplagor. 

14 Stone, 2007, s. 118. 
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Kristendomen var ett politiskt arrangemang där kyrkan och staten gav varandra ömsesidigt, 

om än ofta ofrivilligt, stöd och legitimitet.  

Kristendomen var en ideologi, ett förhållningssätt och en tankestruktur angående Guds 

ingripande i världen.15

Murray förlägger alltså kristendomserans slut till slutet av 1900-talet, vilket är 400 år 

efter den katolska kyrkans religiösa monopol bröts. Denna tanke stöds av Vattimo et al, 

som talar om att kristendomen levde kvar i Europa i 1500 år efter 300-talet.16 Men 

kristen tro i Västeuropa har fortfarande starka kopplingar till staten, och det är inte länge 

sedan den svenska kyrkan och staten skiljdes åt.

Murray går vidare och lyfter även fram kristendomsbegreppets ideologiska och 

kulturella aspekter. I Post-Christendom kallar han kristendomen "både en maktstruktur 

och ett förhållningssätt".17 Han anser alltså inte att kristendomen bara är en 

kyrkohistorisk epok, utan en verklighet som fortfarande påverkar både det 

västerländska samhället och dess kyrka.18 Även Stone talar om den kulturella aspekten 

av kristendom som svår att utrota: I vår tid bör vi vara försiktiga med att dra slutsatsen 

att bara för att kristna har tvingats ge upp kristendomsprojektet, så har de också 

förkastat de konstantinska antaganden som både gav upphov till det projektet och 

upprätthöll det.19 

Ideologier och tankemönster överlever mycket längre än dess kultur. Antikens 

greker påverkar fortfarande det västerländska tänkandet, årtusenden efter Greklands 

politiska och kulturella upplösning. Nazismen överlevde efter 1945, trots omvärldens 

starka motreaktioner och en militär brakförlust. Ett aktuellt svenskt exempel på 

kristendomens kulturella aspekter är kristnas protester mot att deras religiösa 

särställning ifrågasätts och dras in. Skolavslutningarna i kyrkan har debatterats i 

Sverige under flera år, och många kristna försvarar rätten till de förmåner som hörde till 

en annan tid, där kristen tro ansågs vara den enda rätta tron. Enligt Murray är 

kristendomstänkandet fortfarande kristnas "standardposition", långt efter att 

kristendomstiden tagit slut.20 

15 Murray, 2011, s. 51.
16 Vattimo et al, 2009, s. 4.
17 Murray, 2004, s. 19.
18 Murray, 2004, s. 23.
19 Stone, 2007, s. 18.
20 Murray, 2004, s. 204, 258.
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2.2 Kristendomens uppkomst och uttryck
Efter år 313 e. Kr. då kejsar Konstantin I omvände sig till den kristna tron, gjordes 

kristen tillbedjan laglig och kristen tro upphöjdes till imperiereligion. På kort tid gick 

kyrkan från att vara en obetydlig judisk sekt med en lång historia av svår religiös 

förföljelse, till att bli en maktfaktor som dominerade Roms politiska, kulturella och 

teologiska liv. Stora nationella resurser gavs till kyrkbyggen, biskopsunderhåll och 

konvertiter, vilka lockades till tro med personliga fördelar.21 

Dessa förändringar i kyrkans status ledde till kristna masskonverteringar. Antalet 

kristna kan ha växt från 6 miljoner i Rom till 30 miljoner under 300-talets första hälft, 

vilket innebär en femfaldig ökning på anmärkningsvärt kort tid.22 Enligt Murray 

skapade förändringarna helt nya förutsättningar för kyrkan, och påverkade uttrycket för 

den kristna tron. Det skedde en politisk, teologisk och kulturell förskjutning. 

2.2.1 Politisk förskjutning
Rent politiskt förflyttades kristenheten från en utsatt minoritetsposition med låg 

status till en maktposition i nära samröre med den romerska eliten, och med 

kejsaren själv. Murray skriver om hur kyrkans läge förändrades på bara 100 år:

På fyrahundratalet befann sig kyrkan inte längre i samhällets utkanter utan i centrum. För 

inte länge sedan hade det varit farligt att gå med i den förbjudna organisationen, men nu var 

det ofördelaktigt att inte gå med. Tidigare hade hedningar sporadiskt förföljt de kristna, men 

nu förföljde kristna hedningarna och – ännu oftare – sådana i de egna leden som ansågs vara 

heretiker.23

Kyrkans växande politiska makt tycks ha börjat med ett ärligt sökande efter en praktisk 

väg framåt, när Konstantin gjorde den kristna tron rumsren och eftersträvansvärd. 

Augustinus var tongivande i detta sökande, och han vigde sitt liv åt att försöka förstå 

hur man kunde bygga ett kristet samhälle utifrån nya förutsättningar – tolerans och 

sanktion istället för förföljelse, status och makt istället för utsatthet.24 

Både Augustinus och andra teologer studerade gamla testamentets redogörelser 

av Israels kungatid, för att där hitta exempel på hur man kunde bygga en "gudsnation" 

– ett rike som byggde på att Guds vilja blev lag. Augustinus teologi behandlar bland 

21 Murray, 2004, s. 35.
22 Murray, 2004, s. 44.
23 Murray, 2004, s. 48.
24 Murray, 2004, s. 75.
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annat frågan om krigföring, och han löste den synbara motsägelsen med att vara både 

en kristen och en stridande nation genom sin undervisning om så kallade "rättfärdiga 

krig"25. Augustinus texter kom så småningom enligt Murray att tolkas till att rättfärdiga 

även tvångsomvändelser, korståg, inkvisitioner, tortyr och avrättningar.26

2.2.2 Teologisk förskjutning
Den teologiska förskjutningen var flerfaldig. Eftersom så många anslöt sig till den 

kristna tron på kort tid och små lokala församlingar fick ge plats för jättelika 

opersonliga kyrkor och katedraler, blev det svårt att ge konvertiter grundläggande 

undervisning. Detta tycks vara en av orsakerna till att Europa egentligen bara blev 

kristet till namnet, och att de första århundradenas kristna tro fick ge plats för en mer 

hednisk synkretistisk variant. Murray talar om många bevis för att hednatron aldrig 

riktigt förlorade sitt grepp över europeerna, och att till exempel soldyrkan praktiserades 

"till och med i hjärtat av kristendomen".27 Kaspar von Greyertz (2007) hänvisar till 

forskning som pekar på att medeltidens Europa inte alls präglades av kristen tro, utan 

att det i grund och botten var en "okristen, hednisk tid, och att majoriteten av 

befolkningen aldrig blivit kristnad".28 Europas kristnande skedde alltså mest på ytan, 

och folk i allmänhet behöll sina gamla trossystem och traditioner i hög grad. Enligt 

Murray profaniserades även de kristna ledarämbetena, vilket ytterligare bidrog till att 

diskursen kring den kristna tron förändrades under den här tiden. 

En annan teologisk konsekvens av kristendomsskiftet var att synen på Jesus 

förändrades. Murray berättar att samtidigt som de kristna fick flytta in i samhällets 

finrum, så flyttades Jesus ut till kristendomens periferi. En av anledningarna var enligt 

Murray att Jesus etiska undervisning ställde till problem för den nya kyrkan, eftersom 

man plötsligt hade en position att värna. Det var också pinsamt för Rom att ha en 

lidande, avrättad Kristus som galjonsfigur, särskilt med tanke på att det var romarna 

som hade avrättat honom. Kristendomens Kristus blev en celestiell, avlägsen härskare 

inte helt olik kejsaren själv, och den lidande Kristus som sade "följ mig" tystades ner 

25 Stuart Murray talar om detta i både Post-Christendom (kapitel 4) och The Naked Anabaptist (kapitel 
6). Han menar att kristna innan Konstantin I var pacifister och vägrade utöva våld på grund av nya 
testementets kärleksbud. I och med Augustinus teori om det rättfärdiga kriget blev det dock rumsrent 
att strida för sitt land och sin tro. Så småningom fick bara kristna ta värvning i den Romerska armén, 
och man stred under korsets fana. 

26 Murray, 2004, s. 82.
27 Murray, 2004, s. 65-67.
28 Greyerz, 2007, s. 162.
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och försvann från bilden.29 Den här omtolkningen av Jesus bekräftas av flera källor, 

bland annat av Linda Woodhead som menar att den kristna guden kom att likna kejsaren 

mer och mer, och att kejsaren fick drag av den kristna guden, och av Jaroslav Pelikan 

som beskriver grekiska influenser på kristologin och en ny syn på Jesus som kosmisk 

under denna tid.30 Jeffrey W. Robins menar att "kyrkans härlighet byggde på att man 

förkastade Kristus, när de förföljda blev förföljare och när tjänaren blev den nye herren 

och härskaren. Från död, till uppståndelse, till upphöjelse – här dör Gud i Kristus två 

gånger om".31

Den tredje teologiska förändringen låg i att fokus förflyttades från 

tolkningsfrihet och mångfald till strikt reglerade teologiska trossatser och förföljelse av 

avvikare. Robins talar om att kyrkan innan år 313 präglades av teologisk och praktisk 

mångfald, men att den mångfalden omtolkades till heresi under kristendomstiden.32 De 

många kyrkomötena ger uttryck för en sådan tendens, där man avgränsade den kristna 

tron inom tydliga teologiska ramar och där teologisk avvikelse ofta ledde till 

förföljelse.

2.2.3 Kulturell förskjutning
De kulturella förändringarna handlade mycket om att kyrkan och de kristna symbolerna 

började dominera samhällsbilden. Kyrkor och basilikor reste sig högt över 

stadssilhuetten, och konst, litteratur och musik fick kristna förtecken. De stora hedniska 

högtiderna anpassades till en kristen kontext (som till exempel söndagen, solgudens 

dag, som fick bli kristen vilodag och solfesten den 25 december som började firas som 

Jesus födelsedag).33 

En ytterligare kulturförändring var att man började omtolka det kristna livet. 

Från att ha varit en etiskt och moraliskt fokuserad rörelse under de första århundradena, 

började kristendomen tillskriva det personliga andliga livet mindre och mindre praktisk 

betydelse. Det blev enligt Murray svårare och svårare att skilja på kristna och 

hedningar, och konvertiter avskräcktes av kristnas nya livsstil; de ansågs vara 

omoraliska hycklare. Som exempel på den nya moraliska inriktningen nämns 

kyrkomötet i Elvira, där man diskuterade kristna som gjort sig skyldiga till mord och 

29  Murray, 2004, s. 122; Murray, 2011, s. 30-32.
30 Woodhead, 2004, 44; Pelikan, 1985, kapitel 5.
31 Vattimo et al, 2009, s. 4.
32 Vattimo et al, 2009, s. 5.
33 Murray, 2004, s. 30.
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koppleri, och kyrkoledare som levde i otukt och ocker.34

Att vara kristen blev också synonymt med romersk kultur. Murray menar att man 

förknippade sin kultur med kristendomen så mycket, att kristendomen plötsligt 

förlorade sitt universella anspråk: "det var inte självklart att andra (än romare) vare sig 

kunde eller skulle bli kristna".35 Denna sammanblandning mellan kristen tro och den 

romerska kulturen fick tragiska konsekvenser i Perserriket, där det fanns många kristna 

under 300-talet. Konstantin skrev ett brev till Persiens härskare två år efter sin 

omvändelse, för att vädja för de kristna där. Resultatet blev en omfattande förföljelse av 

de kristna, eftersom de ansågs vara romsympatisörer och därmed perserkungens fiender. 

Enligt beräkningar dog upp till 190 000 kristna i den förföljelsen, vilket var många fler 

än de kristna som dog under alla Romarrikets förföljelser fram till år 313.36 

2.3 Reaktioner mot kristendomen 
Murray hävdar att kristna protesterade mot kristendomssystemet redan vid 

kristendomens början och att de har fortsatt sedan dess. Detta är en vanlig tolkning.37 

Avvikande rörelser som inte verkar ha haft samröre med varandra kan enligt Murray 

ändå kännas igen utifrån några gemensamma drag: Bibelns budskap återupptäcktes, 

kristendomssystemet kristiserades och underjordiska fromhetsrörelser med radikala 

idéer växte fram.38 

Även protestantismen började som en radikal avvikarrörelse med starkt bibelfokus. 

Snart började man dock inse sitt beroende av statligt stöd och beskydd för att komma dit 

man ville, och anpassade sin ideologi för att appellera till statsmakten. Murray menar att 

protestantiska ledare aldrig gjorde upp med kristendomstanken, utan att de fogade in 

kristendomssystemet i sitt nya teologiska sammanhang. Detta resulterade bland annat i att 

både lutheraner och kalvinister förföljde de radikala kristna som ville avskaffa 

kristendomssystemet, och att upp emot 3000 anabaptister avrättades under den tiden.39 

Greyertz hävdar att det är omöjligt att i efterhand kunna skilja mellan genuint religösa 

motiv och socioekonomiska och politiska avsikter inom den protestantiska rörelsen.40 

34 Murray, 2004, s. 70.
35 Murray, 2004, s. 55.
36 Murray, 2004, s. 107.
37 Murray, 2004, s. 21; Jarislav Pelikan beskriver exempelvis den tidiga askesrörelsen som en 

proteströrelse mot den etablerade kyrkan.
38 Murray, 2004, s. 133.
39 Murray, 2004, s. 149, 157.
40 Greyertz, 2007, s. 28.
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Woodhead går längre i sitt resonemang och menar att Luthers tidiga fokus på individens 

förhållande till Gud förvandlades till ett försvar av "en objektiv sakramental religion som 

passade massorna, en religion som byggde på nära samarbete mellan kyrkan och staten" 

med målet "att bygga ett kristet samhälle".41 Det som började som en reformation slutade 

alltså som assimilering in i kristendomssystemet.

2.3.1 Anabaptismen
Anabaptismen var en del av den radikala reformationen i Europa.42 Rörelsen växte fram 

när lekmän fick tillgång till bibeln och började tolka den på ett annat sätt än de kyrkliga 

ledarna gjorde. Bland annat tillämpade man troendedop vid vuxen ålder. Dessa dop 

(som var belagda med dödsstraff) började i Zürich år 1525, bara åtta år efter att Luther 

spikat fast sina teser på kyrkporten. Namnet anabaptist betyder just omdöpare eller 

vederdöpare. Snart började anabaptistiska grupper framträda i olika delar av Europa, i 

takt med att man läste bibeln och började samlas i hemmen. Ofta var det människor ur 

de lägre klasserna som anslöt sig.43 

Egentligen var det mycket som förenade reformatorerna och anabaptisterna, 

åtminstone till en början. Båda sidor höll bibelordet högt och menade att alla kan läsa 

och förstå bibeltexterna med den helige Andes hjälp. Senare tog Luther avstånd från 

detta i praktiken, bland annat för att det allmänna prästadömets demokratiska modell 

inte passade i kristendomssystemet. Murrays analys ger vid handen att de protestantiska 

ledarna slutade låta lekmän tolka bibeln, när bibeltolkningar som gick ut på social och 

kyrklig förändring blev alltför besvärliga.44 

Reformatorer och anabaptister hade även ett gemensamt rättvisepatos, men 

protestanter ville förändra samhället och kyrkan inifrån genom reform, medan 

anabaptisterna ville bryta helt med ett system som de ansåg orättfärdigt. Woodhead 

lyfter även fram den gemensamma tanken att kristna inte ska blanda sig i politiska 

frågor, samt kritiken mot både påvedöme och prästerskap.45 Skillnaderna mellan 

lutheraner och anabaptister handlade enligt Murray främst om synen på makt och på 

hur man förhöll sig till kristendomssystemet.46 

41 Woodhead,  2004, s. 172.
42 Den radikala reformationen betecknar de reformationsinitiativ som gick utanför protestantismens 

huvudströmningar i Europa, däribland ingår bondeupproret på 1520-talet, spiritualisterna och 
anabaptisterna. 

43 Woodhead, 2004, s. 200. 
44 Murray, 2004, s. 152,153.
45 Woodhead, 2004, s. 191.
46 Murray, 2004, s. 149.
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Linda Woodhead talar om anabaptismens humanistiska kopplingar; att man ville 

tillbaka till källorna och hitta rätt väg utifrån de gamla bibeltexterna och att man 

anammade den humanistiska metoden som bygger på textanalys och tolkning. Hon 

pekar också på Erasmus av Rotterdams troliga påverkan på anabaptismens ideologi. 

Erasmus lyfte bland annat fram personlig omvändelse som tecken på frälsning, dopet 

som en medveten och väl övervägd handling hos övertygade vuxna, och pacifism som 

ett kristet ideal.47 Alla dessa tankar utmanade kristendomssystemet på något sätt och 

återkom senare i anabaptismens värderingar och filosofi. 

Vidare strävade anabaptismen efter att återinsätta Jesus i den kristna trons 

centrum. Man lyfte fram Jesus, nya testamentet och särskilt evangelierna som 

normgivande, och bland annat bergspredikan fick en ny status och sågs som ett radikalt 

exempel att följa i praktiken.48 

Reformationen och den radikala reformationen på 1500-talet markerar början till 

slutet för kristendomstiden i Europa. Trots att både Luther och Calvin höll fast vid 

kristendomssystemet, och trots att anabaptismen med flera avvikargrupper förföljdes 

och aldrig blev mer än minoritetsrörelser, så bröt Luthers teser och efterföljande 

händelser det totala kyrkliga monopol som hade varit rådande i över 1000 år. 

Murray menar att det finns många anledningar till att dagens europeiska kristna 

behöver göra upp med kristendomstiden. Han hävdar att det kristna budskapet 

förvanskades och att Jesus marginaliserades under kristendomstiden, vilket dagens 

europeiska kristna behöver vara medvetna om och omvärdera. Domen mot 

kristendomstiden är tydlig när Murray säger att han "inte är övertygad om att 

kristendomen var autentiskt kristen". Han kallar övergången till kristendom för ett 

"tragiskt misstag" och menar att systemet som det gav upphov till "hade fundamentala 

brister och var djupt okristet".49 Samtidigt betonar Murray att inte allt som hände under 

kristendomstiden var av ondo, och att en riktig analys av kristenhetens historia även bör 

bekräfta sådant som var gott under kristendomstiden.

47 Woodhead, 2004, s. 192, 193.
48 Murray, 2004, s. 162.
49 Murray, 2011, s. 56.
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3 Efterkristendomstiden
Ett av Stuart Murrays kärnbegrepp är efterkristendomstiden som inleddes när 

protestantismen bröt den katolska kyrkans monopol i Europa. Tiden sammanfaller 

delvis med postmodernismen och delar vissa av dess kulturella drag. Detta kapitel 

behandlar både postmodernismen med dess förhållande till religion idag, och 

efterkristendomstidens utbredande i Europa. Slutligen studeras vår tids utmaningar till 

europeisk kristenhet. 

3.1 Postmodernism och religion 
Religionens plats i ett postmodernt samhälle har inte ansetts självklar. Europas 

sekularisering ledde till att många rent av avskrev religionens roll under modernismen, 

bland annat genom gud-är-död-teologin på 1960-talet. Idag är diskursen dock en helt 

annan. Bland annat Vattimo et al hävdar att postmodernismen har utvecklat en ny syn 

på religion, tvärt emot alla förutsägelser om dess frånfälle, och att man idag 

dekonstruerar modernismens idé om Guds död: ”Faktum är att i både filosofiska och 

populärkulturella kretsar verkar Gud nu leva i högsta välmåga, och New York Times 

proklamerade i en söndagsbilaga från 1998: 'Religionen gör comeback!'”50 

Andlighet är alltså fullt rumsren och tänkbar i Europa igen, även om den inte 

längre följer traditionella former och spår. En aspekt av postmodernismens andlighet är 

enligt Victor Taylor att den kretsar mer kring den inre subjektiva erfarenheten: ”den 

förflyttar det heliga från den yttre verkligheten (en objektsdominerad värld) till det 

mänskliga medvetandet (en subjektsdominerad värld)”.51 

Vissa teorier talar om modernismen och postmodernismen som effekter av 1500-

talets protestantism. Vissa av dagens radikala reformationsröster antyder att 

kristendomstidens tvångsomvändelser, tillsammans med den tidens kyrkliga kontroll 

och dominans, var ”själva fröet till det moderna förkastandet av kristen tro i Europa”.52 

En tolkning av Europas sekularisering är alltså att den är en direkt effekt av 

kristendomen, och bör ses som en revolt mot ett förtryckande religiöst samhällssystem. 

Mark Taylor gör gällande att ”den postmoderna världen i själva verket började med 

1500-talets protestantiska revolution” och att det finns en protestantiskt andlig 

50 Vattimo et al, 2009, s. 11, 13. 
51 Taylor, 2000, s. 34.
52 Randall, 2007, s. 229. Se även Stone, 2007, s. 131.
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dimension i dagens globalisering.53Postmodernismens postsekularisering anses av vissa 

också vara en motreaktion på modernismens sekularisering.54 

Stuart Murray analyserar postmodernismens relation till kristen tro i Europa, och 

menar att dagens postmoderna kultur ger en mer genomgående kritik av den kristna 

tron än modernismen gjorde: 

Postmodernismen utmanar inte bara kristen tro utan riktar en kraftfull kritk mot 

kristendomen: dess oavsiktliga fångenskap i dominanta sociala värderingar, dess auktoritära 

och institutionella livsuppfattning, förtryckande attityd, mansdominans och marginalisering 

av avvikare, blir alla bländande tydliga i postmodernismens granskande ljus.55 

Enligt Murray är det nya postmoderna intresset för andlighet inte kopplat till den 

kristna tron som sådan. Han menar istället att kristendomen uppfattas som 

"förtryckande dogmatism" och "andligt begränsande".56 Trots detta menar han att hela 

sekulariseringsprocessen och den växande kritiska hållningen mot fastslagna sanningar 

i grunden är positiva, eftersom de är ögonöppnare för felaktigheter i 

kristendomssystemet. Bland annat antyder han att upplysningstiden (som han likställer 

med modernismen) kan tolkas som "en gudagiven befrielse från en korrupt 

kristendom".57 

Både Murray och andra författare skiljer på den kristna trons förändrade roll i 

Europa och i den övriga världen. Den kristna tron i Europa marginaliseras medan dess 

inflytande tilltar globalt sett. Mark Taylor menar att det år 2050 kommer finnas "tre 

kristna för varje två muslimer och att 34 procent av världens befolkning [då] kommer 

vara kristen". Han menar också att dagens uttryck för kristen tro och livsföring inte är 

en tillbakagång till den gamla kulturen, utan är ett tydligt postmodernt fenomen.58 

Randall anser att uttrycken för den kristna tron utanför Europa inte är en förlängning av 

kristendomen, som man skulle kunna tro, utan ett "omstörtande" av densamma.59 Detta 

skulle kunna vara ytterligare indikation på att Europas sekularisering och 

modernism/postmodernism är just motreaktioner mot kristendomssystemet, eftersom 

både sekulariseringen och kristendomssystemet är lokalt begränsade till Europa.

53 Taylor, 2007, s.3.
54 Vattimo et al, 2009, s. 13.
55 Murray, 2004, s. 183.
56 Murray, 2004, s. 12.
57 Murray, 2004, s. 180.
58 Taylor, 2007, s. 258.
59 Randall, 2007, s. 237. 
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3.2 Efter kristendomen
Postmodernismen är inte Stuart Murrays stora intresseområde, även om den står som en av 

utgångspunkterna för hans analyser. I stället fokuserar han på vad han kallar 

efterkristendomstiden (post-Christendom).60 Murray är tydlig med att 

efterkristendomstiden inte är synonym med en postmodern kultur. Han hävdar att den är ett 

samtida fenomen som nästan uteslutande begränsas till Europa, och att den breder ut sig på 

olika sätt i olika länder och landsdelar. Bland annat sprider sig efterkristendomskulturen 

snabbare i städerna än på landsbygden.61 Efterkristendomstiden definierar Murray enligt 

följande: "Den kultur som framträder när den kristna tron förlorar sitt sammanhang i ett 

samhälle som tveklöst har formats av den kristna historien, och när de institutioner som 

utvecklats för att uttrycka kristna övertygelser förlorar sitt inflytande".62 

Den här analysen av den kristna trons förändrade status och inflytande i Europa är 

allmänt vedertagen. Stefan Paas talar om efterkristna samhällen som områden där så många 

har övergivit både den kristna tron och dess uttryck att kristna förvandlas till en 

minoritet.63 Linda Woodhead menar att den kristna tron kollapsade på det norra 

halvklotet mellan 1970 och 2000, och Philip Jenkins talar om att "tron är död eller 

döende på den europeiska kontinenten".64 Även kvantitativ forskning visar på kyrkans 

snabba marginalisering i samhället. Jenkins hänvisar till en brittisk undersökning 2004, 

då bara 44 procent av respondenterna sade sig tro på Gud, medan 35 procent kallade sig 

ateister. I åldersgruppen 18 till 34 år var andelen ateister hela 41 procent.65

Samtidigt som det finns en kritisk hållning mot kristen tro i Europa, så visar 

undersökningar att det också finns rester av kristen tro i folks medvetande. Philip 

Jenkins hänvisar till The European Values Survey, som visar att många européer 

fortfarande är "kulturellt kristna" och alltså bär på kristna idéer om Gud, livet och 

döden:

Den europeiska värderingsundersökningen visar en anmärkningsvärt hög acceptans av 

övernaturlig tro hos sådana som knappast alls är anslutna till något kristet samfund. Vidare 

inkluderar deras tro inte bara en allmän acceptans av tanken på att det finns en Gud, utan 

60 Stuart Murray var inte den förste att tala om efterkristendomstiden. Utrycket användes för första 
gången år 1965, för att beskriva övergången från en specifikt form av kristen 
tro.“Efterkristendomstiden” är det svenska nätverket anabaptists översättning av det engelska 
uttrycket  post-Christendom, varför förevarande uppsats använder just det uttrycket. 

61 Murray, 2004, s. 12, 14, 186.
62 Murray, 2011, s. 57.
63 Paas, 2011, s. 3–25.
64 Woodhead, 2004, s. 333; Jenkins, 2007, s. 115. 
65 Jenkins,  2007, s. 116.
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också en mer specifik tro på sådant som synd, dom och livet efter döden . . . Om detta är 

sant, så är dagens Europa ett hem för flera hundra miljoner "kulturella kristna". Och utbrott 

av religiösa känslor vid nyckelhändelser – efter till exempel en nationell tragedi eller ett 

påvebesök – antyder att den tillgivenheten kanske är något mer än en vag känsla.66

Även Murray talar om något som kan tolkas som ett religiöst arv från kristendomstiden, 

bland annat ett intresse för Jesus som person, trots att intresset för kyrkan har svalnat. 

Även den efterkristna kulturen är således fortfarande i vardande, och enligt Murray 

försvinner sådana kristendomsarv i takt med att efterkristendomen breder ut sig. 

Efterkristendomstiden präglas av att folk inte känner till den kristna berättelsen längre, 

utan att de är helt okunniga om vad kristen tro utgår från och representerar. 

Murray talar om sju övergångar eller förändringar som kyrkan i Europa går 

igenom som en följd av att efterkristendomstiden sprider ut sig. Enligt honom är kyrkan 

på väg från centrum till periferin, från en majoritetskultur till minoritetskultur, från att 

vara bosättare till att bli gäster, från kulturellt privilegium till pluralism, från kontroll 

till vittnesbörd, från förvaltning till mission och från institution till rörelse.67 De sju 

övergångarna handlar både om kyrkans och den kristna berättelsens förändrade status och 

handlingsutrymme i samhället, men även om kyrkans förändrade syn på sitt uppdrag. 

Dessa förändringar är inte självvalda av kyrkan utan påtvingade av samhället, vilket kan 

leda till förvirring och oro bland kristna. Enligt Murray kommer dock denna utveckling 

inte avta, snarare fortsätta att genomsyra det västeuropeiska samhället. 

Linda Woodheads analys bekräftar Murrays bild av kyrkans förändrade 

samhällsstatus, och båda jämför dagens kyrka med de första kristna församlingarna: 

”det började med en religion som  var utan makt i samhället, och slutar med en religion 

som som återigen saknar social makt”.68 Båda går dock vidare i resonemanget och 

uttrycker att det finns en stor skillnad mellan dagens kristna och kristna före 

Konstantin, nämligen en komprometterande historia. Linda Woodhead säger: 

Slutet är inte riktigt samma sak som början. Den kristna tron återgår till sin plats i 

marginalen i fråga om samhällsmakt, men den bär med sig en historia som vittnar om en 

allians med makten, vilket visar sig vara obekvämt i en tid där makt underifrån (power from 

below) lyfts fram som idealet.69 

66 Jenkins, 2006, s. 527
67 Murray, 2011, s. 57.
68 Woodhead, 2004, s. 404.
69 Woodhead, 2004, s. 409. 
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Trots att efterkristendomskulturen och postmodernismen kritiserar den kristna tron och 

ställer den i dålig dager, anser Murray att detta faktum är värt att fira. De kulturella 

övergångarna ger en unik möjlighet för kristenheten att granska sitt arv och göra sig av 

med ett tungt och okristet bagage. Han menar också att anabaptismen är ett fullgott 

alternativ för kristna som vill göra sig av med kristendomskomponenten i sin tro. 

Eftersom den rörelsen växte fram som en motreaktion på just kristendomen menar han 

att deras 500-åriga historia är en skatt att ösa ur för förvirrade och rådlösa kristna idag. 

Exempel på den skatten är att anabaptismens uttryck för den kristna tron bygger på en 

marginell position utan världslig makt, att deras teologiska tyngdpunkt ligger på Jesus 

som central för bibeltolkning och ett kristet liv, samt deras freds- och rättvisepatos.70 

Det finns olika sätt att reagera på att efterkristendomen breder ut sig. En av 

strategierna kan vara att förneka samhällets och kyrkans förändrade förutsättningar, och 

istället fortsätta ungefär som vanligt och hoppas på en väckelse som ska ”återställa 

allt”.71 Enligt Murray är dock förhoppningen om nya stora väckelser ofta genomsyrade 

av gamla kristendomsideal, och kristna med den inställningen får ofta arbeta hårdare 

för sämre resultat.72 Andra responser på förändringarna kan vara att försvara 

kristendomstiden och misstänkliggöra kritiken mot den, att bli överdrivet kritisk till allt 

som hörde till kristendomstiden, eller att förneka att den egna församlingen skulle vara 

påverkad av kristendomstendenser. Den enda framkomliga vägen enligt Murray, är att 

ta avstånd från själva systemet och ”välja att varken försvara, rättfärdiga eller 

upprätthålla kristendomen längre”. Han menar att en dekonstruktion – men också en 

rekonstruktion – av vårt kristendomsarv är nödvändiga.73  

Brian Stone resonerar på liknande sätt. Han lyfter fram två övergångar som 

kyrkan i väst bör genomgå: skiftet från en konstantinsk till en post-konstantinsk 

berättelse, och från en liberal, modernistisk berättelse till en postliberal eller 

postmodern berättelse. Därigenom anser Stone att kyrkan kan återta sin berättelse, städa 

bort kolonialistiska och imperialistiska rester från sin evangelisation och bli fri att möta 

framtiden.74 Woodhead lyfter särskilt fram västkyrkans allians med "makt ovanifrån" 

(power from on high) som ett "handikapp under senmoderniteten" och menar att kristna 

70 Se till exempel Murray, 2011, s. 60 ff. 
71 “Väckelse” är ett uttryck som beskriver tider i historien då många kommer till tro och samhällen blir 

förändrade av den kristna berättelsen. 
72 Murray, 2004, s. 207, 260.
73 Murray, 2004, s. 212. 
74 Stone, 2007, s. 112.
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behöver frigöra sig från den alliansen för att kunna lyckas.75 Vidare nämner hon 

nödvändigheten av att kyrkan förändrar sitt uppdrag till att hjälpa människor att 

”upptäcka och utveckla sin egen andliga väg”.76

Kyrkan i väst  går igenom en omvälvande brytningstid mellan modernism och 

postmodernism, kristendomstid och efterkristendomstid, tolkningsföreträde och 

mångfald. Ingen vet i vilken riktning den västeuropeiska kulturen kommer utvecklas, 

men historien förändras ständigt och brukar inte upprepa sig. Man går inte från 

stenåldern till bronsåldern, för att sedan gå tillbaka till stenåldern igen. Man överger inte 

en bondekultur för att återgå till en jägar- och samlarkultur. En återgång till gamla tiders 

kristendomskultur är alltså inte att vänta.  

75 Woodhead, 2004, s. 338.
76 Woodhead, 2004, s. 405. 
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4 Vägen framåt - ecklesiologiska och missiologiska 
implikationer

Mot bakgrund av begreppen kristendomstid och efterkristendomstid tecknar Murray 

bilden av en europeisk kristenhet i kris, något som bekräftas både av andra teoretiker 

och av kvantitativ forskning. Men Murrays resonemang slutar inte där. Han visar också 

på hur kristna kan gå vidare från sin nuvarande situation och kanske hitta framkomliga 

vägar för framtiden, vilket det här kapitlet avser studera. Den första delen går igenom 

kyrkans dekonstruktion av sin ideologi och tradition. Med detta avses en process där 

kyrkan kritiskt granskar sitt tankegods och gör upp med felaktiga pålagringar från 

kristendomsepoken. Kapitlets andra del behandlar kyrkans rekonstruktion eller 

återuppbyggnad, att utifrån Jesus exempel formulera lära och praxis för dagens 

samhälle. 

4.1 Dekonstruktion av kyrkans tro och liv
Framtiden för Västeuropas kristenhet vilar enligt Stuart Murray på både en 

dekonstruktion och en rekonstruktion av den kristna tron. I kapitel 2 nämndes några av 

de förskjutningar som skedde under kristendomstiden avseende teologi, maktanspråk 

och kulturella aspekter. Kapitel 3 tog upp ståndpunkten att en grundläggande del av 

dekonstruktionen bygger på ett avståndstagande från dagens kristendomsinslag i 

kyrkans tro och praxis. Murray menar att kristna med olika bakgrunder kan gynnas av 

att omvärdera sina utgångspunkter och metoder utifrån ett anabaptistiskt perspektiv. 

Några praktiska implikationer av detta är enligt Murray en översyn av:

• kyrkans plats i samhället. Under kristendomstiden agerade kyrkan utifrån en 

maktposition som enligt anabaptismen inte stämmer överens med Jesus egna 

exempel i evangelierna. Kyrkans upphöjda positition gjorde det svårt för kristna 

att vara en motkultur och visa på en annan väg i samhället. Detta ledde till att 

man slutade ta de svagas parti och istället försökte bevara status quo. Jesus 

exempel – som anabaptisterna lyfter fram som den sanna modellen att följa – 

visar på en annan väg. Den består i att avstå möjligeten att tillskansa sig makt, 

och istället för att liera sig med de starka och mäktiga ta konkret ställning för de 

utsatta i samhället.77

77 Se exempelvis Murray, 2004, s. 239-250.
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• det allmänna prästadömet. Enligt kristendomsidealet finns en skillnad mellan 

prästerskap och lekmän, vilket bland annat har skapat en kyrkokultur som 

bygger på att några få framträder medan det stora flertalet lyssnar. Ett uppbrott 

från kristendomtänkandet på den här punkten kan bland annat leda till en 

reformation av församlingens undervisning. Traditionell monologpredikan anses 

nämligen ha rötter i den grekiska retoriken och skilja sig väsentligt från den 

nytestamentliga predikan som snarare hade formen av ett samtal. En annan 

praktisk implikation är ordinationen till tjänst. Murray menar att den bör vara 

allmän och ske vid dopet, alltså när man blir kristen, och inte bara gälla ett 

särskilt utvalt, utbildat, professionellt prästerskap.78 

• gamla bibeltolkningar som behandlats som "eviga sanningar". Under 

kristendomstiden försköts bibeltolkningens fokus från Jesus exempel i 

evangelierna till gamla testamentet och de paulinska breven. Detta har enligt 

Murray marginaliserat Jesus och skapat en förskjutning i både kristen tro och 

praxis. Ett tydligt exempel på detta är förskjutningen från ett kristet pacifistiskt 

ideal, till läran om det "rättfärdiga kriget". Murray hävdar att kristna behöver se 

över och omvärdera sin teologi på flera områden;  även mer centrala teologiska 

teman som exempelvis soteriologin kan vara präglade av kristendomsinflytandet 

och behöva ses över.79 

Enligt Post-Christendom är det just synen på Jesus som är anabaptismens största bidrag 

till dagens västerländska kristenhet. Murray menar att evangeliet är större än 

kristendomen gjorde sken av, och att bilden av Jesus behöver fördjupas och breddas 

utifrån de frågor som ställs idag:

Vi kan inte längre presentera en ofarlig institutionaliserad Jesus som representerar ordning 

och stabilitet istället för rättvisa, och som vänder sig till de mäktiga och priviligierade av fel 

anledningar. Inte heller kan vi reducera Jesus till dogmatiska sentenser i förenklade 

evangelistiska kurser, eller upprätthålla överfokuseringen på hans gudomlighet på bekostnad 

av hans mänsklighet, som kristendomen krävde. 

Istället måste vi presentera Jesus som (bland mycket annat) syndarnas vän, goda 

nyheter för de fattiga, de maktlösas försvarare, försonaren mellan folk, pionjären för en ny 

tid, frihetskämpen, den som bryter bojor, befriaren och fredsskaparen, den som avslöjar 

förtryckande system, identifierar sig med de sårbara och ger hopp.80

78 Murray, 2004, s. 261-268.
79 Murray, 2004, s. 310-317.
80 Murray, 2004, s. 316.
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Brian Stone talar också om behovet av att förändra synen på kyrkan och dess roll i 

samhället. Han anser att att en förändrad samhällsstatus och en ny marginell position 

egentligen är till gagn för kyrkan, eftersom en evangelistisk kyrka är mer kallad "till 

tålamod, lydnad och martyrskap än till effektivitet, kontroll eller framgång."81

Murray menar också att det är nödvändigt att lyssna på kyrkans kritiker för att kunna 

dekonstruera den kristna trons uttryck. Många västerländska kristna lämnar etablerade 

församlingar idag, samtidigt som de flesta (kanske så många som 90 procent) inte alls 

har övergett sin tro. Deras analyser av kyrkans brister är en ovärderlig källa att ösa ur 

när det gäller att göra sig av med arvet från kristendomen: 

Vanliga klagomål innefattar autokratiskt ledarskap, låtsad gemenskap, tråkiga och 

fantasilösa gudstjänster, en uppdelning mellan heligt och profant, brist på koppling till 

vardagslivet och samtidskulturen, oreflekterad dogmatism och ett misslyckande med att 

behandla vuxna som vuxna.82

4.2 Rekonstruktion: nya församlingar 

Förutom avhändandet av arvet från kristendomstiden menar Murray att kristenheten även 

behöver rekonstruera uttrycken för kristen tro och omforma dem utifrån dagens och 

framtidens förutsättningar. Han låter förstå att församlingsplantering är en essentiell aspekt 

av denna rekonstruktion, och att den är nödvändig för en positiv utveckling.83 

I takt med att efterkristendomstiden breder ut sig blir fler och fler okunniga om 

det kristna budskapet. Detta är en av anledningarna till att Murray anser att kristna i 

väst måste plantera församlingar, om de inte helt vill avsäga sig ansvaret för det andliga 

välståndet i vissa områden84. Han påminner om andra områden som historiskt sett varit 

starkt präglade av kristen tro men som övergått till att bli muslimska områden, och 

menar att det kan hända även i Europa. Denna bild styrks av Philip Jenkins som hävdar 

att om avkristningen i Europa fortskrider, så är det inte sekulariseringen som i första 

hand kommer ta över, utan islamiseringen.85 

Även andra författare talar om vikten av församlingsplantering och mission. 

81 Stone, 2007, s. 125.
82 Murray, 2006, s. 38.
83 Församlingplantering är när kristna startar nya församlingsgemenskaper, antingen utifrån etablerade 

samfund och församlingar eller fristående  initiativ.
84 Murray, 2006, s. 17.
85 Jenkins, 2007, s. 115; Jenkins,  2006, s. 521.
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Stefan Paas uttrycker det som att "vår nuvarande kontext kräver en vision för mission" 

och att kyrkans framgång "till stora delar beror på om de kristna kyrkorna kan föra 

vidare sin tradition till framtida generationer".86 Det är dock inte vilken slags 

nyplanteringar som helst som Murray har i åtanke. Han talar om en särskild kyrkotyp 

som viktig för framtiden, och lyfter fram nödvändigheten av nya 

församlingsplanteringar som bland annat:

• försöker inkarnera  evangeliet i områden och folkgrupper bortom de existerande 

kyrkornas upptagningsområden . . .

• vägrar . . . kopiera församlingsmodeller eller påtvinga modeller på områden enligt en 

imperialistisk modell . . .

• inte isolerar sig utan är öppna för att dela insikter och ta emot kritik från den större 

kyrkan.87 

Den kyrkotyp Murray efterlyser är alltså pionjärinitiativ som sträcker bortom kyrkans 

befintliga upptagningsområden, både geografiska och kulturella sådana. Vidare tar han 

upp vikten av nya församlingar som  låter församlingsformen underordna sig de 

människor kyrkan vänder sig till och inte uttrycker imperialistiska tendenser. Slutligen 

understryker han att en öppenhet för korrigering från andra kristna måste finnas, för att 

undvika sekterism. 

Då återstår frågan om vilka Murray anser ska plantera nya församlingar. Här gör 

Murray distinktionen mellan så kallade "ärvda" (inherited) och "framväxande" 

församlingar (emerging church). Ärvda, eller traditionella, församlingar utvecklades i 

en annan tid, när "det var normalt att 'gå i kyrkan' och när de flesta familjer hade någon 

slags församlingsanknytning".88 Framväxande församlingar uttrycker ofta nya sätt att se 

på kristen tro och praxis, även om uttrycken skiljer sig mycket åt från kyrka till kyrka. 

Några exempel på framväxande församlingar är cellgruppskyrkor, alphakyrkor, 

församlingar som vänder sig till olika subkulturer (som gothkyrkor, klubbkyrkor och 

arbetsplatsbelägna kyrkor), cafékyrkor och pubkyrkor, cyberkyrkor och simple church. 

Murray menar att de ärvda församlingsformerna är en rest av svunna tider som 

är svårförenliga med en samtida postmodern verklighet. Även om de uppvisar en viss 

flexiblilitet och inte kan undgå utmaningen att sträcka sig "utanför sin 

86 Paas, 2012, s. 468. 
87 Murray, 2010, s. 16.
88 Murray, 2006, s. 47.
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bekvämlighetszon" vill han utmana "illusionen om att existerande kyrkor effektivt kan 

inkarnera evangeliet till alla i en multi-allt-kultur".89 Nya församlingar behövs alltså 

enligt Murray, av den enkla anledningen att dagens Västeuropa är en pluralistisk kultur 

som i sig kräver pluralistiska uttryck – en tanke som finner stöd i Stefan Paas analys.

Även Paas utgår från behovet av en kyrklig förnyelseprocess. Han anser att det 

största behovet egentligen inte är fler församlingar, utan att hitta nya 

församlingsformer: 

Det är inte fler kyrkor vi behöver, men vi är i desperat behov av kontextuella och trovärdiga 

kyrkor. Eftersom det här handlar mer om innovation än om anpassning tror jag att vi varken 

kan eller ska undvika församlingsplantering. Mer än någonsin behöver vi kuvöser för 

kreativa uttryck, offer och inspiration från de organisatoriska marginalerna i kyrkans liv. 

Detta och inget annat legitimerar föramlingsplantering i ett efterkristet samhälle.90

Han talar också om att det är i utkanterna av de stora kristna organisationerna som nya 

uttryck för kristen tro kan väntas komma fram: "Innovationsteorin lär oss att radikal 

innovation ofta tar en omväg, att det tar generationer innan de kan bryta sig in till 

centrum och att de ofta förbereds och testas i små grupper som fokuserar på lösningen 

av problemet, i utkanterna av den stora organisationen".91 

Stefan Paas hänvisar till församlingsplantering som ett sätt att förnya även äldre 

församlingar. Nya församlingar har lättare att frigöra sig från både kulturell och intern 

konformitet, vilket gagnar inte bara den aktuella församlingen utan också kan verka 

som en förnyande kraft inom kristenheten i stort.92 

Både Murray och Paas menar bland annat att nya församlingar kan utgöra goda 

exempel på en positiv dynamik i mindre församlingar. Dagens församlingsideal bygger 

ofta på att församlingar ska vara så stora som möjligt. Ju större församlingen är, desto 

bättre anses man ha "lyckats". Både Murray och Paas hävdar dock att mindre 

församlingar har unika fördelar, och att de är lättare att förena med det församlingsliv 

som nya testamentet beskriver. Murray antyder till exempel att det är lättare att tillämpa 

och utveckla ömsesidigt ansvar för varandra, det allmänna prästadömet och genuina 

vänskapsrelationer i en mindre organisation. Han säger även att mindre enheter 

möjliggör återupptäckten av sådana tidiga kristna vanor som kristendomens 

89 Murray, 2006, s. 17.
90 Paas, 2012, s. 475.
91 Paas, 2012, s 472.
92 Paas, 2010, s. 474.
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megakyrkor antingen har "fördunklat eller förvanskat".93 

Tim Stafford tar upp forskning som visar att församlingsplantering även har 

missiologiska fördelar. Nya församlingar visar sig nämligen vara effektivare än äldre 

församlingar i missionssammanhang. Redan efter 15 år tenderar nytillväxten i en 

församling att plana ut, och efter 35 år kan man ofta inte ens bevara medlemsantalet 

intakt genom att ersätta förlorade medlemmar. Med tiden blir man mer och mer inåtväd 

och fokuserad på den befintliga gruppens väl. Nya församlingar däremot når ut till icke 

kristna i avsevärt högre grad.94 

Ärvda församlingar kritiseras enligt Murray ofta för att vara både dualistiska - 

dela in livet i heligt och profant -  och attraktionella, där kyrkan står som utgångspunkt 

för den kristnes tro och liv. Murray påpekar att nykristna tas "ur världen" och upptas i 

kyrkan, som blir "ens nya familj, gemenskap och kultur, och som tar upp avsevärt 

mycket av ens tid och resurser."95 Detta synsätt och tillvägagångsätt anser många har 

tydliga kristendomsdrag. Istället lyfter man fram en missionell syn på 

församlingsbygge. Tim Stafford beskriver begreppet missionell utifrån dess språkliga 

släktskap med ordet "missionär", och menar att det uttrycker "en äventyrlig, 

okonventionell och icke institutionell anda som riktar sig utåt".96  Enligt Murray bygger 

ett missionellt fokus på följande:

• Inkarnation istället för attraktion. Utgångspunkten är att 

församlingens medlemmar är och ska vara en del av världen. Istället för att 

dra människor in i en kyrklig subkultur är målet att utrusta medlemmarna för 

att kunna leva ut sin tro där de är i sin vardag, på arbetsplatser, i 

bostadsområdet och i sina intressegrupper. 

• Relationer istället för program. Kyrkans styrka är dess relationer 

och det som utvecklas därur, och inte en programkultur där man deltar i 

kyrkans verksamheter.

• Inriktning på hela livet istället för dualism mellan heligt och profant. 

Kyrkan finns till för att den vardagen ska fungera, och ingen del av livet är 

mer andlig än någon annan.

• Församlingsbygge utifrån Jesus exempel och föredöme. Som Jesus 

gjorde och lärde vill församlingen också göra.

93 Se till exempel Murray, 2004, s. 257; Paas, 2012, s. 474. 
94 Tim Stafford, 2007, s. 69.
95 Murray, 2010, s. 22.
96 Stafford, 2007, s. 70.

28



Murray håller med om kritiken mot den attraktionella kulturen, och förespråkar en 

övergång från "uppmaningar och inbjudningar" till att "förkroppsliga och förklara" 

evangeliet.97 Han säger också att missionella församlingar förstår att det inte fungerar 

att bjuda in till kyrkan längre om man vill nå människor utanför den. Därför anser han 

det viktigt att kyrkans medlemmar utrustas för att kunna leva ut evangeliet där de 

befinner sig i samhället. 

Vidare uppmanar han församlingar att även i evangelisationssammanhang avstå 

från en överlägsen attityd som kommer från kristendomssynen på makt och unicitet. 

Istället talar han om att inta en ny och ödmjukare attityd till evangelisation över huvud 

taget, där lyssnandet blir lika viktigt som att själv berätta och där man delar sin tro 

utifrån en jämlik position utan påtryckningar eller tolkningsföreträde: 

Ett opretentiöst långsiktigt vittnesbörd är vårt bästa hopp. Ett milt ifrågasättande måste ersätta dominanta 

påståenden. Djärv ödmjukhet måste ta den arroganta osäkerhetens plats. Bilden av medresenärer och 

samtalspartners måste ersätta minnen av inkvisition och korståg.98 

Brian Stone talar om evangelisation utifrån friheten att välja själv, och menar att “ett 

lyckat vittnesbörd” inte är om en person väljer att bli kristen, och att 

omvändelsestatistik är ett konstantinskt mått på framgång som kristna inte behöver utgå 

från: 

Ett avvisande kan aldrig ses som ett misslyckande när det gäller kristen evangelisation i en 

efterkonstantinsk kontext. I vår värld och i den tid vi lever kan man betrakta det som 

framgång. Faktum är att om man rätt förklarar det kan man definiera evangelisation i ett 

efterkonstantinskt sammanhang . . . som att erbjuda evangeliet på ett sådant sätt att det kan 

avvisas ansvarsfullt.99 

 

Vägen framåt enligt Murray går alltså genom ett kritiskt förhållningssätt till den egna 

historien och kyrkokulturen, ödmjukhet inför dem som lämnar kyrkan idag, nya 

församlingsformer som vågar söka sig fram till nya uttryck för den kristna tron, och 

ödmjuk evangelisation.

97  Murray, 2004, s. 228.
98  Murray, 2004, s. 231.
99  Stone, 2007, s. 129 f.
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5 Diskussion

5.1 Diskussion av kristendomstiden
Samtliga kyrkohistoriker som studerats i denna uppsats berättar om stora förändringar i 

den kristna trons innehåll och uttryck under tiden efter Konstantins omvändelse. Att 

vara kristen blev snabbt synonymt med att vara i majoritet, och kristna agerade plötligt 

från en position där de hade tolkningsföreträde och makt att påverka samhället med 

politiska och militära maktmedel. Detta gav europeisk kristenhet en historia som 

kantats av förtryck genom korståg, tvångsomvändelser, krig och förföljelse för dem 

som tolkat världen annorlunda än den kristna makteliten.

Vad gäller kristendomsbegreppet så uppvisar Murrays definition både skillnader 

och likheter med andra författares. Medan andra ofta nämner kristendomen i 

förbigående, så ägnar han en hel bok åt att reda ut dess historiska implikationer och 

effekter på samtidens Europa. Detta fokus lyser igenom både i definitionen och i hans 

övriga redogörelser, som förutom att peka på en historisk och politisk era i Europa även 

visar på kulturella, ideologiska och teologiska aspekter. 

Murrays kristendomsbegrepp öppnar för en analys, inte bara av Europas 

ideologiska, teologiska och kulturella bakgrund, men även av den aktuella situationen 

för kristen tro i Europa. Min personliga erfarenhet har varit att kristna har försökt tolka 

sin förändrade samhällsstatus och det växande ointresset för kyrkan, men att analyserna 

har stannat vid att "något är fel, och vi måste göra något åt det". Kristna rörelser i 

Europa behöver se över sin tro och praxis för att hitta vägar framåt och komma ur sin 

förtroendekris. Där kan Murrays teori om ett ideologiskt arv från kristendomen - som 

påverkar kristnas tolkning av sin tro och utgör en social belastning i samhället - utgöra 

ett dynamiskt verktyg för sann förändring.  Murrays analys fördjupar och förklarar 

områden som annars kan upplevas svårgripbara. Hans kristendomsbegrepp belyser en 

teologisk, maktmässig och kulturell problematik, som kan medvetandegöra kristna om 

att deras arv inte är obefläckat eller opåverkat av historien, och även peka på konkreta 

områden som kan behöva en översyn och omvärdering. 

Murrays diskurs uppvisar många postmoderna drag, bland annat kritiken mot 

och ifrågasättandet av västkyrkans historiska koppling till politisk makt och ideologiskt 

förtryck. Även den postmoderna kritiken mot gamla sanningsanspråk lyser igenom. 

Han är snabb att betona den egna ståndpunktens bristfällighet och lyfter gärna fram 

positiva drag hos andra kristna rörelser och tolkningar än den egna. Detta 
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förhållningssätt stämmer väl överens med den postmoderna inställningen att teorier och 

tolkningar alltid är uttryck för subjektiva synsätt och ställningstaganden, och att ingen 

människa kan sägas uttrycka den fulla sanningen. Samtidigt är Murray tydlig med att 

det finns en absolut sanning i Gud och i bibeln, och att brottsycken av den sanningen 

kan uppfattas av alla människor, även icke-kristna. 

Denna postmoderna ton hos Murray menar jag är en stor styrka i hans 

resonemang. Om kristenheten ska kunna ta sig ur både sitt kristendomsarv och ur en 

modernistisk syn på kyrka och mission, så är det en stor fördel om vägen dit har en 

postmodern prägel. Hur framtidens kyrka än kommer se ut är det nödvändigt att den 

speglar sin samtidskultur, besvarar postmoderna frågor och undanröjer de möjliga 

hinder som reser sig för en postmodern betraktare. Jag menar att Murrays perspektiv 

gör just detta.

5.2 Diskussion av efterkristendomstiden
Även när det gäller efterkristendomstiden och dess utmaningar finns en grundläggande 

samstämmighet mellan Murray och övriga författare. Samtliga är överens om kristnas 

förändrade status i en postmodern kultur, och bilden av en marginaliserad och 

skärskådad kyrka framgår tydligt. Skaror av människor lämnar kyrkorna för andra 

alternativ och det stora flertalet verkar helt enkelt inte intresserade. 

Resonemangen skiljer sig något mellan författarna, men man är överens om att 

något måste göras för att kristen tro åter ska kunna bli relevant i Europa. Murray 

förespråkar främst teologiskt och ideologiskt orienterade åtgärder, och utgår 

konsekvent från att kristna behöver förhålla sig till en efterkristen kultur och ta itu med 

sitt kristendomsarv. Han går dock även vidare och talar även om nödvändigheten av 

kulturell anpassning av budskap och församlingsliv. Brian Stone lyfter också fram både 

kristendomsarvet och anpassningen till postmodernism som viktiga. Woodhead 

hänvisar enbart till det kulturella perspektivet och menar att en anpassning av 

maktanspråk och kyrkans uppdrag kan föra den västeuropeiska kyrkan ur sin kris. 

En kristenhet som vill förnya sig för att passa in i en postmodern kultur kan 

mycket väl nöja sig med en kulturell anpassning för att nå dit de vill.  Då kan kristna 

överge förlegade traditioner för nya, fräscha uttryck och nå nya generationer med sitt 

budskap. Men detta gäller bara om det andra redan fungerar. Enligt Murrays teori 

behöver dock en stor del av grunden för det kristna bygget i Västeuropa ses över, och 
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ideologiska oberörbara sanningar kritiskt granskas. Om hans ståndpunkt stämmer 

räcker det inte med en ytlig kulturell anpassning – då behövs en genomgående 

renovering av kyrkan i Västeruropa, som täcker inte bara de ytligare kulturella 

aspekterna utan även djupgående teologiska och ideologiska aspekter. 

Teorierna om att modernismens sekularisering och postmodernismens kritiska 

förhållningssätt skulle vara direkta motreaktioner mot kristendomskulturens 

universalitet och makfullkomliga anspråk är anmärkningsvärda. Om både anabaptismen 

och postmodernismen  har sprungit ur, och kritiserar, kristendomssystemet kan man 

anta att de två förhållningssätten kompletterar och befruktar varandra; anabaptismen 

från ett religiöst perspektiv och postmodernismen från ett kulturellt och filosofiskt. I så 

fall är det också troligt att ett kristet anabaptistiskt förhållningssätt är högst relevant och 

tillämpbart i västvärldens postmoderna verklighet. Anabaptismen kan visa sig vara en 

användbar "lins" att se dagens utmaningar genom, för kristna som vill komma förbi 

"krisstadiet" och hitta framkomliga strategier för den tid som ligger framför. 

5.3 Avslutande diskussion: kyrkans dekonstruktion och 
rekonstruktion
Vid en läsning av Murrays framtidsperspektiv framgår det tydligt att det inte är det 

kristna budskapet, utan snarare kyrkans handhavande av budskapet som är kärnpunkten 

i kristenhetens kris idag. Intresset för andlighet och för Jesus själv finns där, en 

grundläggande kunskap om kristen tro likaså – även om den stadigt bleknar i ett 

efterkristet samhälle. Kyrkans kris ligger alltså, enligt Murray och övriga författare som 

den här uppsatsen studerat, inte i den kristna tron, utan i kyrkan själv.

Murrays förslag på tillvägagångssätt för kristenheten att komma vidare handlar 

om ödmjukhet, omvärdering, innovation och pionjäranda. Särskilt hans uppfattning att 

nya församlingsbildningar och uttryck behövs delas av andra författare. Fördelarna med 

nya planteringar handlar både om en ecklesiologisk utveckling och om större 

missiologisk effektivitet och trovärdighet. 

Jag vill hävda att kristna initiativ som går utanför etablerade fåror ofta möts av 

misstänksamhet från andra kristna, när de bildar nya församlingar eller experimenterar 

med nya uttryckssätt för att vara kyrka. Det är möjligt att även en sådan tendens tyder 

på ett arv från kristendomstiden, då allt som inte passade in i mallen för vad kristen tro 

skulle vara avfärdades som heresi och slogs ner med makt. Det kända är alltid det 
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trygga, och hur lätt är det inte att låta rädslan för det nya och okända styra ens 

bedömning av det man ser? Murray och andra forskare anser dock att det är av yttersta 

vikt att just plöja ny mark, utforska marginalerna i kristenheten och söka sig ut mot 

något nytt. Det kräver mod hos dem som vågar gå, och tålamod, överseende och 

generositet från den etablerade kyrkans representanter. 
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