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Han var fylld av nåd och sanning 
Anna Sophia Bonde I Kristen i dagens samhälle I Lärjungaskap 

Sammanfattning 
Under 2000-talet har många av de idéer som började gro under 70-talet slagit i full blom. Särskilt 
tanken om att "A inte är lika med icke A”. En uppfattning som präglat det rationalistiska, 
institutionaliserade samhället. Då fanns något som var absolut sant och absolut falskt. Det gick att 
diskutera med varandra, även om man hade olika uppfattningar om vad det absoluta sanna var. 
Men i dagens postmodernistiska, eller t.o.m. post-postmodernistiska samhälle finns en misstro 
mot kunskap och absoluta värden. Något är falskt bara om man har en gemensam uppfattning om 
vad som är sant. Och en sådan gemensam uppfattning finns inte. Detta innebär att allt är 
förhandlingsbart. Även sådant som Guds existens. Idag kan man ha en helt anti-teistisk ideologi 
som man tror på, och ändå i hjärtat bejaka immateriella värden, och leva som om Gud faktiskt 
fanns.  
Många tror att vår tid är friare när det gäller värderingar och normer. Men alla tider har sina 
särskilda tabun och utmaningar. Några framträdande normer och värderingar som präglar vår 
kultur idag är pragmatismen, att livet ska vara flexibelt och anpassningsbart, 
klimatmedvetenheten, att låta alla älska vem de vill, och moralismen. Det finns också en betoning 
på känslor och att ”beröra” framför logik och diskussion. Idéer kan motsägas, men känslor ingen 
ifrågasätta. I dagens samhälle är sannolikheten stor att den som gör sig beroende av någon annan, 
eller förhåller sig till en absolut sanning blir kritiserad eller missförstådd. Då är det lätt att bygga 
murar mot andra människor för att skydda sig. Men Jesus byggde inte murar. Han bemötte även 
de som var arga, besvikna, eller till och med inte såg evangeliet som något gott budskap. 
Konsekvensen av att leva i en gudlös värld är att människan själv behöver uppfinna sin egen 
mening. Det leder till att hon blir sin egen Herre. Attityden blir att du ska tillbe dig själv, och 
storhet handlar om att människan kan få kraft att gör det den ska. Du är din egen frälsare. Du ska 
tro på dig själv. De tre viktigaste orden för de tidiga kristna var ”Jesus är Herre”. Att säga detta kan 
vara förenat med livsfara. Om det är sant att Jesus var fylld med nåd och sanning. Då är han värd 
att följa vare sig det leder till yttre framgång för mig eller inte. 

Några iaktagelser från Anna Sophia: 
1. Samhället behöver kristna intellektuella som engagerar sig. På akademisk nivå, i 

teaterföreställningar, filmer, i företagsvärlden, etc. Som inte backar utan vågar bidra med sina 
perspektiv i det offentliga rummet. 

2. Många tycker det är jobbigt att yttra en avvikande åsikt kring fikabordet. Kristna behöver våga 
framföra sina åsikter trotts att de avviker. 

3. Bönen är en väldigt viktig förutsättning.  
4. Glädje är en av de förnämaste tecknen på Guds närvaro. Det är lätt att bli bitter i ett fientligt 

samhälle. Kristna behöver bibehållet ett gott humör i mötet med kritiker. 

   Salt+ är en resursbank från Salt - Barn och unga i EFS  I www.saltplus.nu                                     



�  av �2 2
5. Att säga att Jesus är Herre har aldrig varit ofarligt. Vissa kommer bli glada och vissa kommer 

bli arga. Är Jesus min herre tappar jag mer och mer av min människofruktan. Då blir det 
viktigare att vara med honom. Vi kan inte ta något av det vi har för givet utan måste vara 
tacksamma för det vi har. Då kan vi följa honom när det är lätt och när det är svårt. 

Reflektion- & samtalsfrågor 
- Anna Helena menar att begreppet Pragmatism representerar den tid vi lever i. Pragmatism 

innebär att livet ska vara praktiskt, funktionellt, anpassningsbart och flexibelt.  Vi tycker illa om 
fyrkantiga, principfasta hierarkier och institutioner, men gillar inofficiella, spontana 
sammanhang. Vi vill inte vara tråkiga. Hur har pragmatismen påverkat ditt eget liv? Din tro? Ditt 
församlingsliv och engagemang? 

- Vad innebär uttrycket ”A är inte lika med icke A” när det gäller absoluta sanningar? Har du några 
exempel på samtal du haft med någon som har en relativistisk världssyn? Hur gick det? Vad 
hände? Hur blev du bemött? 

- Har du befunnit dig i en situation då du haft en annan åsikt än ”mängden”? Kanske till och med 
behövt stå upp för din tro då den blivit kritiserad? Berätta.  

- Anna Sophia menar att kyrkan varit för ”laid back” med sina intellektuella ambitioner. Hur kan 
”hjärna" och ”hjärta" komplettera varandra? På vilket sätt är känslor viktigt för tron? Och på 
vilket sätt är logik och tänkande viktigt för tron? Betonas de olika mer eller mindre i olika 
situationer i mötet med andra människor? 

- Enligt Anna Helena är de tre viktigaste orden för en kristen ”Jesus är Herre”. Reflektera över vem  
eller vad som är Herre i ditt liv. Vem/vad är Herre i de olika sammanhang du befinner dig i? (tex. 
i skolan, på jobbet, i kompis-kretsen, eller sportaktiviteten). Vem/vad är Herre i den stad och i 
det land du befinner dig? I den tidsanda som råder, Vad innebär det att följa Jesus (ha Jesus 
som Herre) idag? 

Bibelställen 
Joh 1:1-4   I begynnelsen fanns ordet… 
Joh 1:14    Att vara fylld av nåd och sanning är Jesus härlighet. 
Heb 6: 19     Detta hopp vi har är att han är det han säger att han är. 
2 Mos kap 28-29 (28:3-5) Aaron ikläds härlighet. 
Hebreerbrevet   Jesus som evig överstepräst. 
Ps  32:7   Segern är vunnen.
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