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En identitet grundad i församlingen - Bortom 
individualism och kollektivism 
Anna Sophia Bonde I Kristen i dagens samhälle I Lärjungaskap 

Sammanfattning 
Många reformer som genomfördes i samhället under 1900-talet syftade till att frigöra individen. I 
vissa länder trodde man att om man bara plockar bort bojorna så kommer den goda människan 
tillslut fram. Individen måste göra sig fri från det som binder henne. I Sverige ville regeringen värna 
om individen. Därför reformerades många lagar och institutioner, så som äktenskapet, 
lönereglering, arbetsförhållande, studiebidrag och annat, så att inte tex. familjebildning skulle inte 
vara ett hinder för individens karriär. Det har bland annat lett till att ensamheten ökar. Att vara 
själv är det normala. Så har det aldrig varit tidigare. 
Två sätt att se på samhället är kollektivismen, som innebär att alla är ömsesidigt beroende av 
varandra, och det är viktigare med kollektivet snarare än de enskilda individerna. Och 
individualismen, som menar att det är individen som står i centrum. Men det finns en tredje väg - 
församlingen. Där är alla kallade till att vara sig själva i gemenskap med andra. Kristna är kallade 
till att låta kärleken till varandra gå framför ens olika åsikter. Paulus har skrivit mycket i sina brev 
för att hjälpa olika församlingar där meningsskiljaktigheter och grupperingar orsakat splittring och 
konflikter. Han beskriver att det är viktigt med både kunskap och kärlek, och att de båda måste gå 
hand i hand. I guds rike är vi alla kallade att spela tillsammans. Där finns vi alla i gemenskap. Vi ska 
inte själv-utplånas i kollektivismen. Men inte heller fastna i extrem individualism eller 
självcentrering. Vi är kallade till att vara oss själva i gemenskapen med andra. Att älska Gud, 
varandra och oss själva. Kroppen klarar sig inte utan sina lemmar. Jag klarar mig inte utan 
kroppen. VI är alla kallade att vara med. 

Samtalsfrågor 
- I vilken utsträckning kan du ha din egen uppfattning och samtidigt visa kärlek gentemot de 

bröder och systrar som landar i en annan slutsats? 
- Finns det situationer där du i omtanke till en ”svag” broder eller syster borde backa från den 

frihet som du har för deras skull? 
- Kan läsningen av Paulus brev hjälpa oss som kristna och samhällsmedborgare idag, att 

navigera rätt i den tid och kultur som vi befinner oss i? 
- Hur hanterar och adresserar Paulus spänningen mellan individen och gemenskapen i sina brev? 
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Bibelstudier 

Uppgift 1. 
Läs några av följande kapitel: 
- Romarbrevet kap. 8 
- Romarbrevet kap. 14 
- Kolosserbrevet kap. 2 

Hur hänger dessa kapitel ihop? 
Vad säger kapitlen om lag, dömande, frihet, kärlek och gemenskap?  

Uppgift 2. 
Läs följande kapitel: 
1 Korintierbrevet kapitel 12.  
1 Korintierbrevet kapitel 13. 

Vad säger 1 kor 12 om individen? Och vad säger kapitlet om gemenskapen? Och hur hänger dessa 
två ihop?  
Anna Sophia menar att man måste läsa dessa två kapitel tillsammans. Hur hänger de ihop tycker 
du? 

Ytterligare läsning 
- Efesierbrevet 2:10 
- 1 Korintierbrevet 7:17-24 
- Psalm 8 
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