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Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en 
människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan 
bär på. 
 
Guds närvaro ger livet en mening. Det svåra och det fina får plats i 
gemenskapen med Gud. 
 
Din egen erfarenhet, är en viktig utgångspunkt kring detta att vara 
människa. 
 
Välkommen att läsa och fundera kring ditt liv i Guds hand. 
 
Har du synpunkter eller frågor är du välkommen att ta kontakt med mig. 
Telefon: 076/8078607 
E-post: jonas.karlsson@pingst.se  
 
Du får kopiera upp till 10 ex av materialet till en samtalsgrupp utan kostnad. 
Behöver du fler exemplar eller vill beställa fler papperskopior, så ta gärna 
kontakt med mig. 
 
 
Hälsningar 
 
Jonas Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright: Jonas Karlsson 



 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  INNEHÅLL 
 
  1. Vårt ursprung i Gud  
  2. Allt går sönder 
  3. Förlåtelsens rum 
  4. Är jag värd något? 
  5. Livets smärta  
  6. Helt i Guds hand 
  7. Ta ansvar för ditt liv! 
  8. En växande gemenskap 
  9. En hel människa – vem är det? 
 10. Bön av Franciskus 
 
 



 4

1. VÅRT URSPRUNG I GUD 
 

Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och må 
de råda över fiskarna i havet och fåglarna under himmelen och över 
boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden 
Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, 
till man och kvinna skapade han dem 
 
Och Gud såg på allt som han gjort och se det var mycket gott.1 
 
Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är Herre över himmel 
och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han 
betjäna sig av människohänder som om han behövde något. 
Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna 
skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom.2 

 
 
Gud skapade människan till sin avbild. Ordet avbild betyder bild, avbildning, skuggbild.3 
 
Det finns en inbyggd kontaktpunkt mellan människan och hennes skapare. Gud har lagt 
ner något djupt inne i våra liv som är evigt, med rötter i Gud själv. 
 
Guds skapelsearbete pågår varje dag. Skulle Gud ta bort sin hand från sin skapelse ett 
ögonblick fanns inget kvar. Hans skapande i våra liv pågår ständigt. Gud är ursprunget 
till allt liv och det vilar i hans hand. 
 
Vår förmåga till medkänsla och engagemang finns där. Allt det goda som får oss att 
växa i mötet med varandra har sina rötter hos skaparen. Människans lust att skapa, 
forma och upptäcka världen med sina händer får oss att ana vårt ursprung. Det ger livet 
en mening. Här skiljer sig Bibelns syn på människan från andra ideologier. Gud ser på 
sin skapelse och konstaterar: det var mycket gott. Det finns ett varmt leende på 
skaparens läppar när han ser på oss. Gud vill människans liv och det i sig ger mening åt 
livet. 
 
När jag blev till i mötet mellan en man och en kvinna fanns Gud där och bar mitt liv i sin 
hand. 
 
Gud skapar människan in i en hel relation. Bilden av paradiset andas harmoni och 
öppenhet. 
 
Människan får det viktiga uppdraget att förvalta skapelsen. Detta ansvar ger henne en 
unik status i skapelsen. Människan sätter ord på det hon ser och blir en medskapare. 
 
                                            
1 1 Moseboken 1: 26-27-31 
2 Apostlagärningarna 17:24-25, 28 
3 Illustrerat bibellexikon 
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FUNDERA VIDARE 
 
1. Vad betyder det för dig att Gud fanns med när du blev till? 
2. På vilket sätt tycker du att människans förmåga att skapa har sina rötter i Gud? 
3. Gud håller allt liv i sin hand, ditt liv också. Hur känns det för dig? 
4. Om vi är medskapare med ansvar för skapelsen, vilka konsekvenser får detta för en 
kristen livsstil? 
 
 
LÄS VIDARE 
 
• Psalm 139 
• Att vara den jag är, Margaret Melin. Libris 
• Guds försprång, Bert Franzén, Libris 
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2. ALLT GÅR SÖNDER 
 

Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården, när dagen började svalkas. Då 
gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i 
lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: "Var är du" 
Han svarade: "Jag hörde dig i lustgården. Då blev jag förskräckt, eftersom jag är 
naken. Därför gömde jag mig”. 1  
 
 
Du har tappat ditt ord och din papperslapp, 
du barfotabarn i livet. 
Så sitter du ner på handlarns trapp 
och gråter så övergivet 
 
Vad var det för ord - var det långt eller kort, 
var det väl eller illa skrivet? 
Tänk efter nu - förrn vi föser dej bort, 
du barfotabarn i livet2  
                                       
 
Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 
Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan 
synden som bor i mig.3  

 
 
 
Människan får en grundskada som stannar kvar. Guds avbild skadas. Kvar blir en 
sprucken spegelbild. 
 
Egoismen breder ut sig. Vi lär oss snart att utnyttja varandra, skylla ifrån oss. Ibland får 
egoismen våldsamma konsekvenser. I historien möter vi diktatorer som Hitler eller Stalin 
som bokstavligt talat bär ansvaret för att ha dödat en mängd människor.  I de flesta 
människors liv handlar kampen om mer vardagliga frågor, som att inte göra det goda 
som man vill, utan ta för sig för egen vinning istället. 
Delar av detta mörka finns kvar i vårt inre och påverkar våra liv. 
Bibeln sammanfattar detta i begreppet synd. Idag har detta kommit att betyda: att göra 
något roligt som är lite förbjudet. Det har tappat sitt innehåll. Betydelsen i Bibeln har ett 
annat allvar i sig. Ett av uttrycken för synd i Bibeln betyder: missa ett mål, ta miste om 
vägen.4 Vi har missat målet med våra liv: att leva i gemenskap med Gud. Det påverkar 
hela vårt liv. Synden är en realitet som varje människa känner av i brustna relationer till 
Gud och sin medmänniska. Synd är att stå utanför den tanke Gud tänkt med våra liv. 
 

                                            
1 1 Moseboken 3:8-10 
2 Nils Ferlin, Barfotabarn, Bonniers 
3  Romarbrevet 7:19-20 
4  Illustrerat bibellexikon 
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Här finns människans ensamhet. Jag är naken som Adam och Eva, utsatt och sårbar.  
Övergiven. Ingen kan helt förstå min kamp i livet. I min ensamhet famlar jag efter någon 
som kan förstå mig. Någon som kan älska mig. Människans trasighet finns där som ett 
svart hål. 
 
FUNDERA VIDARE 
 
1. Känner du igen den kamp som Paulus beskriver i Romarbrevet 7:19-20? I så fall, på 

vilket sätt? 
2. Hur kan vi hindra egoismen från att bli dominerande i samhället idag? 
3. Läs berättelsen om Kain och Abel i 1 Moseboken 4:3-16. Vad säger berättelsen om 

detta att vara människa? 
 
LÄS VIDARE 
 
• Pengar, sex och makt, Richard J Foster, Libris 
• Texter i urval, Henri JM Nouwen, Libris 
• Inifrån, Larry Crabb, HF:s förlag 
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3. FÖRLÅTELSENS RUM 
 

Herre, till dig får jag komma, 
komma precis som jag är. 
Inför dig kan jag ingenting dölja, 
du vet varje tanke jag bär. 
Men trots att du ser all min svaghet  
och vet att jag är ett av dina minsta barn, 
får jag komma ändå och jag vet det är så: 
under allt är jag älskad av dig.1  
 
Välkommen in i nådens rum 
det finns en plats för dig. 
Välkommen in i nådens rum 
det finns en plats för dig. 
Nåden har redan satt sig till bords, 
väntan har blivit lång. 
Men du är välkommen in, välkommen in min vän, 
in i nådens rum.2  
 
Han förlåter alla mina synder 
och botar alla mina sjukdomar. 
 
Ty så hög som himlen välver sig över jorden, 
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.3  

 
Uttrycket: Han förlåter mig alla mina synder, från psalm 103, används endast om Gud. 
Gud ger en unik förlåtelse. Andra synonymer till ordet förlåtelse i Bibeln är  
efterskänka, ta bort, göra ren och bevisa välvilja.4  Jag kan bli hel i mötet med en 
förlåtande Gud. Förlåtelsen öppnar en fascinerande möjlighet. 
 
Nåd och förlåtelse är något typiskt för en kristen tro. Det provocerar den som inte menar 
sig behöva förlåtelse, utan klarar sig själv. Det väcker förhoppningar hos den som har 
ett trasigt liv. Möjligheten att få börja om en gång till, och en gång till.  
 
Det är en livshållning som finns där ständigt. Något jag får ta emot i mitt eget liv. Något 
jag får ge vidare till min medmänniska. En förlåtande hållning är att vara beredd att ge 
en människa en chans till när misslyckandet är ett faktum. Detta kräver både mod och 
tålamod.  
 

                                            
1 Sång 474, vers 1, Segertoner 
2 Perla Bjurenstedt, Livet sjunger fortfarande, Viva 
3 Psalm 103: 3, 11 
4 Illustrerat bibellexikon 
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Jesus är den stora förebilden i uthållighet och förlåtelse. Petrus spontana sätt att leda 
och tala var ofta bra. Men en gång misslyckades han fatalt. När Jesus var på väg mot 
korset svek Petrus. Han förnekade sin Mästare och hans liv som lärjunge var slut. Efter 
en tung långfredag står Jesus livs levande vid stranden och tar emot Petrus. De äter 
tillsammans innan Jesus ställer den avgörande frågan till Petrus: ”Älskar du mig mer än 
de andra gör?”1. Det finns ingen anklagelse. Jesus visste redan allt. Petrus står där helt 
avklädd med sin skuld. Just därför kan han börja om med en ny grund i sitt liv. Den 
bygger inte längre på hans egen förträfflighet, utan har sin grund i Mästarens 
kärleksfulla dragande till sig. 
 
Har Guds förmåga att hela verkligen berört mig får detta konsekvenser i mötet med min 
medmänniska. Att vara generös kräver en mognad, som inte kommer av sig själv. Det 
innebär stort mod att kunna ge förlåtelse till den människa som skadat mitt liv. En tid 
behövs ilska och starka känslor för att kunna bearbeta det som är svårt. Så småningom 
väntar ändå förlåtelsen, för att kunna gå vidare. 
 
Förlåtelsens rum är en plats där jag finner mitt rätta jag. Det blir en befrielse till att se 
sanningen om mig själv. Det blir en plats där jag ständigt får börja om. Här kan jag få 
upptäcka att Gud tror på mig, även om jag själv kan tvivla ibland. 
 
 
FUNDERA VIDARE 
 
1.  Vad betyder Guds förlåtelse för dig? 
2.  Vilka möjligheter och svårigheter ser du i att ha en förlåtande attityd till din    
     medmänniska? 
3.  Läs om kvinnan i Johannes 8: 2-11. Tänk dig att du är kvinnan en liten stund. Hur  
     känns det att tala med dem som anklagar dig? Hur känns det att tala med Jesus? 
 
LÄS VIDARE 
 
• Vägen hem, Harry Månsus, Libris 
• Vänd dig om i glädje, Edin Lövås, Trots Allt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 Johannes 21:15 
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4. ÄR JAG VÄRD NÅGOT? 
 

Vad är då en människa att du tänker på henne, 
en dödlig att du tar dig an honom? 
Du gjorde honom nästan till en gud, 
med ära och härlighet krönte du honom.1  

 
MÄSTAREN 
Aldrig mer ett ont ord  
om trasiga fioler! 
En gång hörde jag Mästaren spela 
på bara två strängar. 
Han stod bland träden 
och spelade på sitt älsklingsinstrument, 
hymn efter hymn, visa efter visa, 
utkristalliserad smärta, 
och jag visste: 
Den fiolen var jag! 
 
Andra skulle inte ha ansett mig värd  
         att spela på 
men i Hans händer dög jag!2  

 
 
 
 
Mer än någonsin talas det om människovärde idag, samtidigt som vi ser hur människans 
integritet skadas. Synen på människan räknas mer och mer i pengar. Kan du producera 
har du ett större värde. Är du inte nyttig sjunker ditt värde genast. Arbete, effektivitet och 
en späckad almanacka har kommit att ange en människas värde. Bilden av människan 
riskerar att bli ytligt och fattig. Människan är mycket mer än så. 
 
 
Bibelns beskrivning av människans värde borrar sig ner i djupen. Nästan en gud, säger 
David i psalm 8. Vi möter en helt annan värderingsskala som ger människan sitt värde 
utifrån att vara människa helt enkelt. Varje människa är unik. Varje steg skapar sin egen 
historia i en människas liv. 
 
 
 
I Romarbrevet talar Paulus om en balanserad syn på sig själv:  
...tänk som man bör tänka, med självbesinning.3   
 
                                            
1 Psalm 8: 5-6 
2 Bo Setterlind, Blomman i Snön, , Bonniers,  
3 Romarbrevet 12.3 
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Självbesinning är en vandring mellan två diken, som båda andas egoism.   
Å ena sidan högmodet, där jag tror mig kunna klara allting själv. Jag vet bäst hur allt 
ska vara. Andra människor runt omkring är underlägsna mig själv. 
Å andra sidan självömkan, där jag inte tror mig kunna någonting, utan förblir tyst och 
handlingsförlamad. Jag tar inga egna initiativ och ser med förakt på mig själv. 
Självbesinning är att hämta mitt djupaste värde i Honom gett mig livet. Så jag kan 
använda mina gåvor i Hans tjänst. Jag kan visa min brister för Honom och få hjälp att 
växa. 
 
Människan är en helhet. Ande, kropp och själ hör samman i människan. Välbefinnande 
och hälsa hör samman med hela människans situation. Inte bara anden, kroppen eller 
själen för sig. Paulus visar tydligt på detta i sin undervisning. Han talar om kroppen som 
ett tempel åt den helige ande och beskriver människan som en helhet.  
Församlingen idag behöver återerövra den friska helhetssyn på människan som Nya 
testamentet visar på. Det innebär en daglig kamp för varje människas värde i församling 
och samhälle. 
 
Respekten för människans värde innebär att stå upp för den som är svag, att ge röst till 
den som ingen röst har. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
sammanfattar denna hållning väl: 
 
Artikel 1 
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft 
och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.4  
 
FUNDERA VIDARE 
 
1.  Läs Johannes 5:2-8. Tänk dig att du är mannen en liten stund. Hur känns det att   
     samtala med Jesus? 
2.  Hur kan församlingen skapa en miljö, där alla kan känna sig värdefulla? 
3.  Jesus sade: Älska din nästa som dig själv (Matt 19:19). Vad betyder det att älska sig  
     själv? Vad betyder det att älska sin nästa likadant? 
 
LÄS VIDARE 
 
• Rädda människan, Björne Erixon, Interskrift 
• Den inre källan, Margareta Melin, Libris 
  
 
 
 
 
 
 

                                            
4 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
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5. LIVETS SMÄRTA  
 
 

Mer än en gång har min Lotta frågat: 
– Tror du vi är utvalda eller bara glömda. 
Vad svarar man på det?1  
 
I mitt eget liv är det när jag fått blicka in i människor, vars liv är mycket 
kampfyllda, som jag börjat ana vad som egentligen är värt att leva för. Därför 
känner jag en allt starkare avsmak mot den andlighet och livshållning som främst 
är upptagen av att tillrättalägga livet. Inte minst lyckokristendomen. När mallen är 
det friska, rika och starka blir lyckan bräcklig och livet ett billigt lotteri. 
Också kristendomens Herre förvandlas. Från att ha varit hela livets Herre finns 
han plötsligt bara att finna på plussidan, endast verklig i de besvarade bönerna 
och de goda dagarna. 2  
 
Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? 
Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. 
Min Gud jag ropar om dagen, men du svarar inte, 
jag ropar om natten men finner ingen ro.3  

 
 
 
 
Tomas Sjödin skriver om sin Lottas fråga: är vi utvalda eller bara glömda. Guds tystnad 
ekar i deras livs kamp. De fångar samtidigt en fråga som varje lidande människa bär på:  
Har Gud glömt oss eller kan vi ana hans närvaro i en Gud som lider med oss? En Gud 
som är smärtornas man. 
 
Jobs bok berättar om en mans lidande och kamp. Han mister sin rikedom, sin hälsa och 
sina barn. Han står helt ensam, utan någon som kan förstå honom. Jobs vänner stannar 
till hos honom. Sedan satt de med honom på jorden i sju dagar och sju nätter, utan att 
någon av dem talade ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor.4  
Den viktigaste uppgiften vi har är att lyssna när vi möter en behövande människa. Att 
lyssna inkännande och naturligt. 
 
Jobs vänner bryter sin tystnad efter sju dagar. Då söker de en förklaring. De menar att 
Job har syndat och behöver förlåtelse. De söker en mening i det meningslösa. De vill 
försvara Gud. Här finns en fälla som är lätt att fastna i. Vi behöver vara varsamma med 
orden. Ord kan skada om vi hanterar dem vårdslöst.  

                                            
1 Tomas Sjödin, artikel ur tidskriften Pilgrim 3/95 
2 Tomas Sjödin, Den enklaste glädjen, Trots Allt 
3 Psalm 22:2-3 
4 Job 2:13 
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Job söker till slut en uppgörelse med Gud. Jag ropar till dig, men du svarar mig inte, jag 
står här, men du bevakar mig endast.5  
Job får inget klart svar på varför allt detta händer honom. Det sker ändå till slut en 
mognad i hans liv och han summerar sina erfarenheter: Endast hörsägner hade jag 
uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon.5  
 
Gud skyddar oss inte från mänskliga villkor eller svåra erfarenheter. Gud döljer sig för 
oss vissa tider, Gud väljer att vara tyst. 
 
Smärta och lidande uppfattar vi individuellt. Varje lidande bär sin unika prägel. Vi kan 
bara förstå varandras kamp till en del, sedan är vi ensamma med levande Gud. 
 
FUNDERA VIDARE 
 
1. Läs Johannes 4: 4-26. Tänk att du är kvinnan en liten stund. Du är ensam. Du har 

flera trasiga relationer bakom dig. Hur känns det att tala med Jesus? 
2. Hur kan vi träna förmågan att lyssna till den som har det svårt? 
3. När sår läggs till sår sker helande, finns ett uttryck som säger. Har du erfarenheter av 

att din egen smärta och svårighet har blivit en öppning till förståelse för någon annan? 
 
LÄS VIDARE 
 
• Tidskriften Pilgrim, nummer 3/95, Jabboks vad 
• När träden avlövas ser man längre från vårt hus, Tomas Sjödin, Trots Allt 
• Ingenting att frukta, David Watson, Libris 
• Anteckningar under dagar av sorg, CS Lewis, Libris 

                                            
5 Job 30:20 
5 Job 42:5 
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6. HELT I GUDS HAND 
 
 

DET ENDA 
Leva i kärleken 
och sprida den 
Det är det enda 
vi har att göra 
på denna jord. 
Allting annat är ingenting.1  
 
 
Du omger mig på alla sidor, 
jag är helt i din hand. 
Den kunskapen är för djup för mig, 
den övergår mitt förstånd.2  
 
Skäms inte för att du är människa, var stolt! 
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. 
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.3  

 
Bibelns bild av människan är i grunden både realistisk och hållbar. Vi möter insikter om 
människans trasighet och ensamhet. Där finns också en beskrivning av människan som 
bärare av ett unikt värde. Från vaggan till graven finns där en Gud som vill omsorg. Allt i 
vårt liv får plats i Guds hand. Både det starka och svaga. Både de tider då vårt liv får 
blomma ut och de tider då livet knappt känns värt att leva. 
 
Guds kärlek är det som bär våra liv. Varje gång vi kan möta en annan människa ansikte 
mot ansikte anar vi något av denna kärlek. När en människa räddar ett liv, räddar hon 
hela världen, säger ett judiskt ordspråk.3  Att ägna tid åt en människa blir angeläget för 
oss.  
 
Det är inte kvantiteten av insats som är det viktiga i våra liv. Det är det mått av kärlek vi 
använder i vår handling som avgör hur stor den är. 
 
Döm inte, så blir ni inte dömda, sade Jesus.4 I arbetet med människor är det lätt att 
börja bedöma och till sist även döma ut min medmänniska. Jag sätter höga krav på mig 
själv. Människor som inte når upp till min nivå pekar jag ut som mindre lyckade. 
Varje gång jag dömer en annan människa dömer jag mig själv. En fri och trygg 
människa behöver inte längre söka andras fel, utan kan acceptera sin medmänniska 
som hon är.   

                                            
1 Margareta Melin, Kärleken en bro, Libris 
2 Psalm 139:5-6, provöversättning, Libris, 1995 
3 Tomas Tranströmer, ur dikten Romerska bågar 
3 Fritt citerat från ett judiskt ordspråk  
4 Matteus 7:1 
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Att vara människa är att vara på väg. Vi blir aldrig fullärda i detta märkliga att leva som 
människor. Det gör det spännande och ansvarsfullt att leva! 
 
FUNDERA VIDARE 
 
1. Vad betyder det att vara i Guds hand för dig? 
2. På vilket sätt känns det viktigt att någon har tid att lyssna till ditt liv, din erfarenhet? 
3. Hur kan församlingen få tid med enskilda människors behov i sin verksamhet? 
4. Vad tror du Jesus menar när han säger att vi inte ska döma varandra? 
 
LÄS VIDARE 
 
• Den enklaste glädjen, Tomas Sjödin, Trots Allt 
• Kristen - på tröskeln till 2000-talet, John Stott, SESG och Trots Allt 
• Idag är Guds dag, andaktsbok, Wilfrid Stinissen, Libris
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7. TA ANSVAR FÖR DITT LIV 
 
 
Jesus sade: 
Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.1  
 
 
Vi måste säga nej för att kunna säga ja. 
Vi måste lära oss att säja nej till allt och alla som försöker lägga detta livet till rätta och 
göra det till något som det faktiskt inte är eller låter sig vara. 2  
 
 
Vi kan bara bli heliga genom att inse vilka vi är,  
genom att ta ansvar för våra liv precis som de är,  
med alla brister och begränsningar,  
och överlåta oss åt Frälsarens renande och förvandlande kraft3  
 
 
Ett av människans kännetecken är hennes möjlighet att välja och reflektera kring sin 
situation. Välja utbildning, partner och arbete. Hon söker efter sin plats i livet. Stora val 
som får konsekvenser för resten av hennes vandring. Små vardagliga val om hur hon 
ska förhålla sin till arbetskamrater, vänner och familj.  
 
En av vår tids stora rädslor är att behöva fatta beslut som får konsekvenser. Att behöva 
säga ja eller nej, så att det känns och svider. Den kortsiktiga längtan tar utrymme på den 
långsiktiga fördjupningens bekostnad. 
 
Hur blir jag en god far eller mor? Hur kan jag finna min väg i livet? Hur kan jag bli en 
bättre kristen? Frågor som dessa ligger där och bränner i våra liv. 
 
Gud lyfter människans värde så hon får ta ansvar för sina val och handlingar. Det finns 
ingen att flytta över ansvaret på. Det finns många att skylla ifrån sig på: dåliga föräldrar, 
usla lärare, hemska chefer eller bristande förståelse från sina vänner. Likväl stannar 
frågan kvar under huden. Ansvaret finns kvar. När människan helt får ansvar för sitt liv, 
då växer hon och kan finna sin egen väg, även om vägen bitvis kan vara svår att gå. 
 
Jesus, sann människa och sann Gud, vågade välja. Han valde ut 12 olika män till 
lärjungar. Han fick också säga nej till människor som vände sig bort från honom. Ett av 
de smärtsamma avskeden är till den rike mannen. Han gjorde anspråk på att hålla alla 
bud. Jesus ser på honom med kärlek och vill få att honom att följa. ”Ett fattas dig: Gå 
och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ 
mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.  4 

                                            
1 Markus 10:21-22 
2 Leva medan livet pågår, Runar Eldebo, Libris 
3 Liv och helighet, Tomas Merton, Libris 
4 Markus 10:21-22 
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Visst borde Jesus ha stoppat mannen och erbjudit honom en god kompromiss. 
Mästaren visste bättre än så. Mannen var inte redo och han lät honom gå.  
 
Att ta ansvar för sitt liv kostar på, men innehåller samtidigt en värdighet. Det finns något 
härligt och fruktansvärt med detta ansvar. Det öppnar tusen möjligheter, men också 
många fallgropar.  
 
En mogen lärjunge skyller inte ifrån sig vare sig på Gud eller på den onde, utan tar 
ansvar för sitt eget liv i en gemensam vandring med Jesus  
 
FUNDERA VIDARE 
 
1. På vilket sätt växer en människa som får ta ansvar för sitt liv? 
2. Varför tvekar vi ibland att ta ansvar för våra liv och skyller ifrån oss? 
3. Hur kan vi stödja varandra inför viktiga vägval i livet? 
 
LÄS VIDARE 
 
• Stororden, red. Magnus Sundell, Cordia, särskilt kapitlet ”Ödmjukhet” från s161. 
• Leva medan livet pågår, Runar Eldebo, Libris 
 



 18

8. EN VÄXANDE GEMENSKAP 
 
Själva kampen att bygga upp en gemenskap är en Guds gåva, och genom att ta emot 
den kampen erkänner vi den som en gåva. 
Inte en gåva som vi tagit emot en gång för alla, utan vi måste längta efter och be om 
den och arbeta för den dag efter dag.1  
 
Järn ger skärpa åt järn, 
människa åt människa2  
 
Jesus säger 
Mitt bud är detta: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. 3  
 
 
Människa behöver människa.  En nyfött barn behöver vuxna som håller, matar och 
vårdar, som byter blöjor och möter dess blick. I mötet med en annan människa börjar 
livet, där växer livet.   
 
Det är också kännetecknet på en kyrka i Jesu efterföljd. Jesus gör det väldigt tydligt: han 
befaller oss att älska. Det är uppenbarligen inget som sker ändå. Han behöver sätta oss 
under press för att något ska ske. En kristen gemenskap är inte i första hand en plats dit 
jag kan gå och kräva bli mottagen som jag är. Det är ingen utställningshall för lyckade 
lärjungar. Ibland uppfattas kyrkan som en sådan plats därför att vi har en alltför hög 
bekännelse av gemenskap, som saknar täckning i våra liv. En kristen gemenskap är i 
första hand en miljö där jag försöker lära mig att praktisera Jesu bud steg för steg 
tillsammans med andra syskon.  
 
Det finns en smärta i all gemenskap. Vi når inte fram till varandra. Vi kan inte helt förstå 
varandra. Även med Kristus som ledstjärna är svårt att dela en gemenskap. Det är 
lättare att fly undan än att se bristen som den är i både mitt och andras liv.  
 
Ska en kristen gemenskap ha en chans att växa idag krävs en nyorientering. En rörelse 
bort från en kyrka där verksamheten är alltings centrum till en kyrka där relationer kan 
växa. En miljö där människor med blomstrande livskraft får plats sida vid sida med den 
som bara orkar komma för att sitta ner en stund. 
 
Djupast sett är all kristen gemenskap en gåva. Gud ger ögonblick av närhet och ömhet 
för oss att se och ta vara på.  
 
 
 
 
 
                                            
1Jean Vanier, Texter i urval, Libris 
2 Ordspråksboken 27:17 
3 Johannes 15:12 
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FUNDERA VIDARE 
 
1. Beskriv en gemenskap som du trivs i? 
2. Hur kan vi ta ansvar för att en god gemenskap kan börja utvecklas? 
3. Hur kan vi försonas med att vi inte helt kan förstå varandra i en gemenskap? 
4. Vad tänker du inför Jesu bud om att älska varandra? 
 
 
LÄS VIDARE 
 
• Boken om recovery, red. Tomas Andersson, Libris 
• Fotspår i glastrappan, Magnus Malm, Artos 
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9. EN HEL MÄNNISKA – VEM ÄR DET 
 
Utan att något blir oss givet har vi ingenting att ge.1  
 
Att människan är Guds avbild betyder i sista hand att hon har en personlig existens, att 
hon är fri. 2 
 
Herren skall bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.3 
  
 
En människa är ständigt på väg. Att bli hel kanske handlar om att låta den vandringen 
ske steg för steg. Detta att kunna leva sitt liv som det blev och inte som vi drömde är 
smärtsamt, men också befriande. Vi kan sträva efter att varje dag ta emot livet som en 
gåva. Vi kan med viss nyfikenhet i blicken se vad den här dagen kan komma att ge. Ofta 
söker vi livets mening de stora vägvalen och hoppas komma rätt där. Det är viktigt. 
Kanske är det också så att livet finns där i små pusselbitar att upptäcka varje dag. 
Glädjen över att drick en kopp kaffe eller te tillsammans kan vara något av det viktiga i 
tillvaron. 
 
Livet har sin gång. Kroppen åldras och villkoren kan förändras snabbt genom sjukdom 
eller en plötslig kris. Ingenting är egentligen givet i livet. När vi tänker efter hur skört livet 
är blir inte livet en självklarhet längre. Ändå finns det nog en hemlighet här. Ta emot livet 
som en gåva kan vi göra varje dag. Vi har frihet att välja livet som det blev.  
 
När vi till slut accepterar att leva med vår styrka och svaghet som en del av oss själva. 
När vi upptäcker Guds närvaro mitt i detta. Då kan våra liv bli mer hela. 
 
FUNDERA VIDARE 
 

1. Vad kännetecknar en hel människa? 
2. Är det viktigt med drömmar? Vad händer när de går i krasch? 
3. Vad betyder frihet för er? 
4. Kan man vara hel även med en trasig kropp? 

 
 
LÄS VIDARE 
 
• Källor, Olivier Clément, Artos 
• Bildfaktorn, Magnus Malm, Artos 
 
 
 
                                            
1 Göran Rosenberg, Plikten, profiten och konsten att vara människa, Bonniers 
2 Olivier Clément, Källor, Artos 
3 Psalm 121:8 
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BÖN 
 

Herre, gör mig till redskap för din frid. 
Låt mig bringa kärlek, där hat råder. 
Låt mig bringa förlåtelse, där orätt begåtts. 
Låt mig skapa endräkt, där tvedräkt råder. 
Låt mig bringa tro, där tvivel råder. 
Låt mig bringa sanning, där villfarelse råder. 
Låt mig bringa glädje, där sorg och bedrövelse härskar. 

 
O Mästare, låt mig icke så mycket söka att bli tröstad, 
som att trösta, 
icke så mycket söka att bli förstådd, 
som att förstå, 
icke så mycket att bli älskad, 
som att älska! 
Ty det är genom att ge 
som man får. 
Det är genom att glömma sig själv 
som man finner sig själv. 
Det är genom att förlåta 
som man blir förlåten. 
Det är genom att dö  
som man uppstår till det eviga livet. 

 
  Franciskus av Assisi 
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