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Älska Herren av hela Facebook-kontot - Att leva som 
kristen i en post truth värld 
Jacob Rudenstrand I Kristen i dagens samhälle I Lärjungaskap 

Sammanfattning 
Samhället befinner sig  i en övergång från att vara ha varit postmodernt till att bli ett ”post-truth” 
samhälle. Postmodernismen ifrågasätter sanningsbegreppet mkt hårt. Inom post-truth filosofin är 
förhållningssättet snarare ”Jag vet att det finns en sanning där ute, men jag bryr mig inte om den.” 
Det är de egna preferenserna och känslorna som kommer först och som formar en individs beslut, 
åsikter och opinionsställning. När det gäller värderingar, principer och moral så är dessa 
förhandlingsbara. De underställs de egna och andras känslor, preferenser och åsikter. ”Om du inte 
gillar dem så har jag andra principer och värderingar.” Vi konstruerar alternativa förhållningssätt 
till moral. Istället för att fråga sig om något stämmer, känner man efter - bekräftar det jag hör mina 
känslor eller ej? När vårt beteende står i konflikt med våra egna värderingar så konstruerar vi om 
våra värderingar snarare än vårt beteende. 
När det gäller samhället i stort beskrivs ”post truth” som en tillvaro där objektiva fakta har en 
underordnad roll i formandet av allmän opinion. Även här är det framförallt känslorna som formar 
den allmänna opinionen. De etiska gråzonerna blir allt mer dominerande och oärlighet är nu 
normalläget för många i samhället. Istället för att direkt ljuga, finns en tendens att överdriva, 
förvrida, förleda, justera och utelämna. Detta har lett till en misstro mot makthavare. Det finns en 
tendens att lita mer på egna känslor och övertygelser, och det finns ett  större förtroende för de 
som tycker som vi. Tribalismen ökar och grupper har svårare att tala med varandra. Istället för 
diskussion riktas anklagelser åt olika håll. Detta har även påverkat församlingars inre liv. 
Församlingsmedlemmar behöver kunna möta varandra och samtala om sina olika åsikter. Annars 
är det stor risk för splittring. 
Även sanningsbegreppet har ifrågasatts och omvärderats. Vi har gått från en klassisk syn på 
sanning där sanning ses som objektiv, något utanför och oberoende av oss själva till en subjektiv 
sanningssyn, där sanningen är konstruerad och djupt beroende av mig. Vi har gått från en syn på 
sanning som universell till kulturell och individuell. Från evig till tidsbunden. Från åtkomlig och till 
oåtkomlig. De kristna har alltid varit kallade att vara ett folk som håller sanningen högt. I 
Johannesevangeliet 18 kan vi hitta några anspråk gällande evangeliet och sanning: 
- Evangeliet är öppet och offentligt, alltså åtkomligt. 
- Evangeliet gör anspråk på att vara universal, evig sanning. 
- Jesus är kung, han har auktoritet. 
- Jesus är den unika sanningen.  
- Jesus är inkarnerad sanning, sanningen är en person inte en abstraktion. 
- Jesus är en korsfäst sanning, som möter människan i utgivande kärlek. 
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Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Hur kommer det sig att vi lever i ett Post-truth-samhälle? 
- Hur har Post-truth-kulturen påverkat ditt eget liv? Din tro? Ditt församlingsliv och engagemang?  
- Kristna har alltid i någon mån blivit kritiserade för sin övertygelse. Jesus mötte ständigt 

människor som var stängda, kritiska och syniska mot hans budskap. Har du någonsin behövt 
bemöta kritik för att du förhåller dig till en absolut sanning? Hur gick det till? Vad hände? 

- Har du reflekterat över dina egna värderingar, principer och moraliska hållning? Har du någon 
gång behövt ut-/omvärdera dem? Varför? 

- I vilken utsträckning bör vi låta våra egna och andras känslor avgöra vad som är rätt och fel för 
oss? Vilka fler saker finns det som vi formar våra värderingar, våra principer och vår moral efter?  

Bibelstudier 
Läs: 
Matteusevangeliet 16:13-17 
Lukasevangeliet 22:66-71    
Johannesevangeliet 18:19-24, 28-40; 19:4-16  

Vad säger dessa bibelställen om Jesus, sanningen, uppenbarelse och om tro? 
Vad säger dessa bibelställen om Jesus som kung, kungariken och om makt? 
Hur bemöter Jesus sina kritiker? Varför bemöter han dem så tror du?
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