
  

 

 

Lukas 5:33–6:10 
Johannes 3:1–21 
 

 

Att ha Jesus och hans vilja som högsta lojalitet ger oss ett mer oförutsägbart liv 
Jfr Johannes 3:8 

 

I Lukas texter visar sig detta på flera sätt: 
– det var mycket festande kring Jesus, något som bröt mot den tidens förväntningar  
   på en judisk rabbin  
– Jesus talar om relationen mellan tradition och förnyelse: när Gud är å färde  
   kommer det normalt att innebära en utmaning för de gamla strukturerna 
– mänskliga bud och principer behöver stå tillbaka för Guds bud  
   – vad Gud redan har sagt genom sitt ord 

 

Även i dag kan det uppstå kollisioner mellan dem som vill följa Jesus  
och den omkringliggande kulturen 

– om vi vill låta Guds Ande leda oss behöver vi vara flexibla  
   (jfr Apostlagärningarna 16:6–10) 
– jantelagen: ”du ska inte tro att du är något” 
– sann ödmjukhet: att i allt böja sig under Gud och hans vilja (jfr 1 Petrusbrevet 5:6) 

 

Bara när vi låter Jesus styra vårt sätt att tänka, tala, handla och prioritera  
kommer vi att kunna användas av honom fullt ut 

Jfr Johannes 5:44 
 

Korsets dårskap: 1 Korinthierbrevet 1:22–24 
 

Den andra stora ”dårskapen”: kristen tro och kristet lärjungaskap handlar om  
att gå från självcentrering till gudscentrering 

 

Kolosserbrevet 1:16–17:  
Det är vi som är skapade för Guds skull, inte Gud som är skapad för vår skull 

 

Att leva ett liv präglat av denna insikt, kommer på ett antal olika områden  
att skapa friktion i relation till vår omvärld: 

– pengar, sex och makt 
– vårt annorlunda exempel och att vi lever efter en annan standard kan i sig uppfattas  
   som en kritik (men också väcka en längtan hos andra) 

 

Ett drastiskt sätt att uttrycka detta på är att vi som kristna inte är kallade att böja knä  
för det som är vårt samhälles gudar 

En ”gud” kan då definieras som ”det vi har vår trygghet i”  
eller som ”det som inte får ifrågasättas” 

 

Johannes 15:18–20 (jfr också Johannes 3:19–21) 
 

Som kristna är vi kallade att gå mot strömmen (jfr Hebreerbrevet 2:1) 
Men också att vara staden på berget och ljuset på ljushållaren (jfr Matteus 5:16) 
 

 



  

 

 

 
Ibland kommer det att väcka glädje och entusiasm när vi är trogna mot Jesus och hans lära.  

Ibland kommer det att väcka vrede och irritation 
Men oavsett vilket har vi som kristna blivit kallade att vara Jesu lärjungar  

– och att alltså låta honom vara vår Mästare och Herre genom hela livet 
 

Johannes 3:8 
 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Tilltalas du eller skräms du av tanken på det kristna livet som oförutsägbart? Varför? 
3) Läs igenom ”Jantelagens” tio budord. (Se slutet av detta dokument.)  

I vilka sammanhang tycker du dig ha stött på dessa – i och utanför kyrkan?  
 

1) Tycker du själv att det är jobbigt att gå emot strömmen? Varför / varför inte? 
2) På vilka områden tycker du att det är svårt att ha en avvikande åsikt / attityd i samhället? 

I kyrkan?  
3) Hur kan du bli mer frimodig när det gäller dessa saker? 

 

Läs 1 Moseboken 19:9; Matt 5:11–16; 1 Petrus 3:15–17; 4:3–5.  
Vad gör du för egna reflektioner utifrån dessa texter och den spänning som finns i dem  
mellan negativa och positiva reaktioner? 
 

Korsets väg och korsets kraft av Olof Edsinger (Libris 2011), s 17–21, 39–43, 50–64 
Tyckandets tyranni: Om modern svensk intolerans i toleransens namn av Kjell O Lejon (BV-förlag 2010) 
 

Ny reformation av Olof Edsinger (se under ”Smakprov” på imastarensfotspar.se) 

 

Efter Aksel Sandemose  
1. Du skall inte tro att du är något.   
2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.   
3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.   
4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.  
5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.   
6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.   
7. Du skall inte tro att du duger till något.   
8. Du skall inte skratta åt oss.   
9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.  
10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.  


