
Varför Konsensus?

Det grekiska ordet för församling, ekklesia, är inte ett ”andligt” begrepp. Ordet användes utan-
för NT bland annat om folkförsamlingar som möttes för beslutsfattande. Det finns inga skäl att 
utesluta denna innebörd från NT:s användning av begreppet. Guds förnyade folk utgör precis 
som i de hebreiska skrifterna en politisk enhet. Beslutsfattande är därför centralt för Guds för-
samling.
 Dom enda två tillfällen då Jesus använder ”ekklesia” i evangelierna är i Matteus 16 och 18. 
Det sistnämnda sammanhanget beskriver i detalj hur en konflikt ska behandlas av lärlingar/
församlingen. Församlingen framstår här tydligt som en samlad, beslutsfattande enhet med rätt 
att uttolka Guds vilja och tillämpa den på specifika situationer (”binda och lösa”). Detta är 
möjligt eftersom Jesus själv är närvarande i den samlade gemenskapen. Texten i Matt 18 visar 
också vikten av att besluten och bönerna är ett resultat av samtal (vers 15) och ett uttryck för 
en genuin överenskommelse i gruppen, något som även det rimmar väl med Jesus betoning på 
enhet i Johannes 17.
   Även när vi möter ”församlingar” i Apostlagärningarna så har vi att göra med samlingar av 
människor som fattar beslut om gemensamma angelägenheter. Man utser en efterträdare till 
Judas (kap 1), tar upp klagomål och förändrar arbetsfördelning (kap 6), granskar och prövar nya 
erfarenheter (kap 11), sänder ut budskapsspridare (kap 13) och löser konflikter som har med 
mottagandet av nya medborgare i gudsriket att göra (kap 15). I alla dessa sammanhang betonas 
den samsyn som successivt växer fram kring dom olika spörsmålen, och denna enhet uppfattas 
som ett resultat av Guds andes ledning. Ingenstans kan vi läsa om att en majoritet körs över av 
en ledare eller att en minoritet måste vika sig för majoriteten.
  Betoningen på enhet återkommer i flera av breven, exempelvis i 1 Kor 1. Samtidigt gör Paulus 
tydligt att enhet inte är ett resultat av att vissa är tysta och böjer sig för en ledares eller ma-
joritetens vilja. Istället betonar Paulus att den samlade gemenskapen, ekklesian i Korinth, utgör 
Messias kropp, en kropp där varje person utgör en unik och oersättlig kroppsdel (kap 12). För 
Paulus är det självklart att sammankomsterna formas av gemenskapen genom att var och en har 
ett unikt bidrag (1 Kor 14:26-) och deltar i granskningen av dom budskap som frambärs. Inte 
ens den påtagliga oordningen i Korinth-församlingen gör att Paulus föreslår att man frångår 
denna radikala delaktighet. Motivet till denna våghalsiga ordning är troligen en djup överty-
gelse hos Paulus om att Guds ande i detta nya förbund getts till gudsfolket som helhet. Denna 
övertygelse tycks Paulus dela med flera andra NT-författare, såsom Lukas (Apg 2), Petrus (1 
Pet 2) och Johannes (Upp 1, 1 Joh 2) och Hebr:s författare (5:11-). Varje Jesus-trogen tillhör ett 
gudsfolk av präster, profeter och kungar/ledare, och det är därför naturligt att en minoritet inte 
kan ha monopol på beslutsfattandet.

Det här häftet tar kortfattat upp vad Konsenus är och hur man 
i en församlingssituation eller cellgruppssituation praktiskt 
kan gå tillväga. En nytestamentlig bakgrund lägger grunden, 
och erfarenheter från kväkare, anabaptister och feministiska 
sammanhang ger oss praktiken.

Beslutsfattande i den tidiga församlingen
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Som sagt är detta endast exempel på hur det kan gå till. Det finns fler och 
bättre modeller för konsensus, och många frågor att svara på. Detta häfte vill 
endast inspirera och stödja grupper som vill ha ett bibliskt grundat och 
praktiskt sätt att fatta beslut på.

Hör gärna av dig med kommentarer, frågor, tankar osv till oss.

Kärlek och revolt, genom bön och Arbete.



   När vi läser NT med moderna ögon så har vi samtidigt inga problem att hitta ”ledare” i tex-
terna. Handlar inte detta om människor som bestämmer i församlingarna? Detta är långt ifrån 
självklart. NT beskriver en lång uppsättning roller och funktioner (”gåvor”), varav ”äldste” 
(presbyteros) endast är en funktion, en funktion som dessutom inte verkar ha förekommit i alla 
församlingar. ”Äldste” är i NT alltid en grupp människor (inte en person) som utöver tillsyn i 
en specifik församling (”episkopos”). De äldste förutsätts utöva ledarskap (”herda”) genom sin 
undervisning och sitt exempel (1-2 Tim, Tit 1, 1 Pet 5, Apg 20), men överallt där beslutsfattande 
i församlingen beskrivs så är hela församlingen involverad. Ledarens uppgift är alltså inte att 
bestämma utan att övertala och övertyga församlingen om vilken väg som är bäst. Makten lig-
ger hos varje medlem.
Är då beslutsfattande genom konsensus endast ett av många tänkbara sätt att organisera Je-
sus centrerade gemenskaper på? Eller är konsensus en normativ modell för alla församlingar? 
Något som talar för det sistnämnda är Jesus undervisning om tjänande i Markus 10:35-45 (med 
paralleller). ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar (ledare) över sina folk och att 
furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er.” Genom att fatta beslut där alla är 
fritt och unikt involverade och genom att tillsammans genom samtal och bön invänta den enhet 
som bara Guds ande kan ge, får vi som församling förmånen att vara ett alternativt samhälle 
som hanterar makt annorlunda och visar på honom som regerade inte genom våld, tvång och 
makt, utan genom att vara en betjänt och ett föredöme i utgivande kärlek.  

Hur går det till?
Vi tror inte att det ges en fast detaljerad modell om hur beslutsfattande skall gå till i NT, texter 
som Matt 18 ger oss ledtrådar. Olika grupper har genom historien arbetat med olika sätt att 
skapa konsensus på, schemat nedan är alltså bara ett exempel på hur det kan gå till. I svårare 
frågor kan det hehövas andra modeller som ger mer utrymme.

Inför varje möte utses minst Samtalsunderlättare, Jämnställdhetsövervakare och Sektreterare.
Samtalsunderlättaren ser till att rundorna hålls och att ingen pratar i mun på varandra. Det är 
också den som  presenterar frågeställningarna och de ärenden som det skall beslutas kring.Han/
Hon leder också samtalet vidare om det kört fast och frågar om det finns konsensus.
Jämnställdhetsövervakaren ser till att både kvinnor och män, vita och svarta, unga som gamla 
osv. får säga sitt. I de fall det finns en majoritet av t.ex. män måste minioritetens röst prioriteras 
extra så att den också verkligen blir hörd. 
Sektreteraren skriver ner och för protokoll.

Alla samtal förs i rundor, där man går varvet runt person till person. Bara den vars tur det är får 
tala. Efter ett antal rundor i en fråga kan diskussionen släppas fri vilket innebär att de som vill 
tillägga något till samtalet räcker upp handen och får tala i turordning. 

Det är viktigt att tänka på varför man samlats. Vilka motiv som ligger bakom formuleringar, 
viljan måste vara att bygga upp gemenskapen och inte stärka sin egen ställning eller ego. 

Presentation av ärendet/frågan: 
Samtalsunderlättaren presenterar frågestälningarna 
och ger en överblick av bakgrunden och vad som 
lett fram till att ett beslut måste tas

Behövs komplettering?
Ibland kan någon i gruppen anse att samtalsunderlättaren presenterat frågan bristfälligt eller 
att det behövs fler infallsvinklar. Därför måste frågan ställas om presenteationen behöver 
kompletteras.
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Den som begärt 
komplettering får 
tala. När han/hon 
är klar ställs frågan 
om kompletering 
igen. 

Rundor
Ett antal rundor gås där alla får presentera sitt förslag till lösning. 
Sektreteraren skriver ner vilka förslag som kommer fram. Efter 
första rundan får kommentarer och argumentationer på varandras 
förslag lämnas. Efter ett antal rundor där det är öppet för att ändra 
åsikt då ett bättre förslag kommit fram är det dags för Samtalsun-
derlättaren att presentera förslaget/en för hur frågan kan lösas. 

Blokering
En blokering stoppar 
förslaget helt och hållet. 
En blokering skall ses som 
en allvarlig åtgärd. När 
man blokerat så ger man 
en motivation och ger ett 
motförslag.

Avstå
Att avstå innebär att 
man godkänner att 
gruppen går vidare med 
förslagen även om man 
själv är emot det. Detta 
kan innebära att man 
inte deltager i genom-
förandet av förslaget 
eller att man helt enkelt 
bara gjort protesten 
hörd
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Förslag(en)

Konsensus?
Samtalsunderlättren frågar 
om konsensus är nådd.

Bön
Om Andens ledning.

Genomförande
Nu är förslaget klart att 
genomföra. 
Tacka för Andens ledning.


