
”På spaning efter den tid som flytt”

Marcel Proust 

På ”spaning” efter Närvarande



Närvarande

När-vara

= 
Vara nära!

Det händer här, 
det händer nu!Time that passed Time to come



Vara nära (närvarande)

Guds närvaro  - att vara nära sin skapelse, vara nära oss

Min närvaro  - att vara nära mig själv, att vara nära Gud

Närvaro med andra – mitt sätt att vara nära andra

Min närvaro i världen  - kristet liv i vår samtid

Teknik/Praktik Hållning/Attityd
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Guds närvaro - att vara nära sin 
skapelse, vara nära oss



1 Mos. 1:1
”I begynnelsen skapade Gud 
himmel och jord.”
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1 Mos. 1:2
”Jorden var öde och tom, djupet 
täcktes av mörker och en gudsvind 
svepte fram över vattnet.”



Guds närvaro – skapelse 

Allmän 1 Mos. 1:2

Apg. 17: 27 ff. - ”Han är ju inte långt borta från 
en enda av oss. Ty i honom är 
det vi lever , rör oss och är till, ”

”Jorden var öde och tom, djupet 
täcktes av mörker och en gudsvind 
svepte fram över vattnet. ”



Specifik Förhistorisk 1 Mos. 3:9 ”Men Herren Gud ropade 
på mannen: ”Var är du?”

Specifik Historisk 1 Mos. 28:16 ”Herren är på denna plats,  
och jag visste det inte!”

2 Mos.   3:2 Där visade sig Herrens 
ängel för honom i en 

eldslåga       shekinah

2 Mos. 13:21 Om dagen gick Herren 
före dem i en molnpelare 

för att visa dem vägen

Guds närvaro - människan



Specifik Historisk Mark. 10:16 ”tog dem i famnen”

(i Kristus) Mark. 14:3 ”hällde.. över hans huvud”

Joh. 13:5 ”tvätta lärjungarnas fötter”

Joh. 14:2-3 ”vara där jag är”

Joh. 14:9 ”har sett mig har sett Fadern”

Joh. 17:20-23 ”de ska bli ett”

Guds närvaro

Joh. 14:15
”I will talk to the Father, and he´ll provide you another Friend
so that you will always have someone with you”

The Message



Slutsatser

Att:
Gud vill vara nära sin skapelse
Gud vill vara nära oss människor
Gud närmade sig dem i deras tid och vardag – så också i  vår!!

Hur:
Mitt i lidande Dan. 6:22 en ängel

Illa medfarna och hjälplösa Matt. 9:36     ”his heart broke” 

Marginaliserade, sårbara Luk. 5:27, Joh. 8:3ff  Levi, kvinnan

Sökare Luk. 15   får, mynt och son

Guds närvaro



Min närvaro  - att vara nära mig själv, 
att vara nära Gud



Min närvaro

”Vid sina sinnen” Mark. 5:15 Ett lugn, tänkande, 
han vet vem han är.   

Kroppskontakt och känsla Babyns känsla: jag är (närvarande). 
Ett lugn som kommer utifrån.

En sorts självklar acceptans Barnbarnet My

Varifrån och hur uppstår acceptans och lugn i mig?
En närvaro som går på djupet?



Kärleks-identitet Prestations-identitet

ålder



Att vara
Att göra
(prestation) Att ha

(status)



Att vara älskad 
av Gud



Älska och Acceptera dig själv
(upplevd egen inre närvaro)

Det börjar med att bli älskad 
och accepterad.

1 Mos: 3:9 ”Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd…”

Rädslan gör oss mindre och skeva som människor.

I den grad vi upplever oss älskade och accepterade av Gud:

• vågar vi se oss själva som vi är…
• vågar vi sluta att försvara oss…
• vågar vi sluta att hävda oss… 
• vågar vi sluta att rättfärdiga oss… 

Ett verktyg i den 
processen är 
Enneagrammet

• Att få en djupare syn på sig själv
• Att acceptera det man ser (Gud gör det!)
• Att sluta projicera min självuppfattning  –

ärligare relation till Gud och medmänniskor



Att acceptera sig själv som man är…

Att uppleva sig älskad av Gud som man är…

”The life of the beloved”

Här ligger nyckeln till din inre frid och din möjlighet att 
genuint vara nära dig själv och uppleva närhet till Gud.

Henri J M Nouwen
(1932-1996)



Hur erfar du Guds närvaro i ditt liv?

Vad är du glad över och vad vill du vara med om mer?

Hur ser ”kärleks-identitet”,  ”prestations-identitet” och ”status-
identitet” ut i ditt liv? 



Vara nära (närvarande)

Guds närvaro  - att vara nära sin skapelse, vara nära oss

Min närvaro  - att vara nära mig själv, att vara nära Gud

Närvaro med andra – mitt sätt att vara nära andra

Min närvaro i världen  - kristet liv i vår samtid
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Närvaro med andra – mitt sätt att vara nära andra

Att vara nära familj, vänner, släkt, arbetskamrater, grannar m. fl.



När jag söker dig kommer jag närmare.
När jag söker dig öppnar jag mig för dig. 
När jag söker dig lyssnar jag och tar in vad du förmedlar. 
När jag söker ser jag dig.

Att söka någon är att ge en gåva till den andre.

Att vara nära andra översätter jag
- ”Att söka” -

det är när vi söker som vi kommer varandra nära!



Du är i gott sällskap

• Gud söker människan 1 Mos. 3:9

• Herden söker fåret Luk. 15:1-7

• Lärjungarna söker upp människor Apostlagärningarna



”Romanska bågar”

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i 
halvmörkret.
Valv gapande bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor 
fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela 
kroppen: 
"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.”

Jag var blind av tårar och föstes ut på den solsjudande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora 
Sabatini och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. 

Tomas Tranströmer



Jag är subjekt och det är du med. 
Jag känner dig bara delvis och min bild av dig är 

fragmenterad och ofullständig.

Du har, inom dig, valv bakom valv oändligt

• Det finns all anledning att fortsätta söka dig
• Det finns all anledning att ställa nya frågor
• Det finns all anledning att förvänta sig nya ting av dig

När vi söker varandra kommer vi nära varandra.
Därför kan vår relation ständigt växa.



Vad hindrar mig att att söka?

1. Trötthet - fysisk, känslomässig

1. Bekymmer - verkliga/inbillade

2. Rädsla - att inte bli sedd, bekräftad, sårad mm.

3. Stress - 24/7, ”Här är viktigare än nu” (Tomas Sjödin)

4. Sårad - drar mig undan      

I allt detta behöver vi hjälpa varandra!



Varför måste vi vara igång hela tiden, göra så 
mycket och hinna med så mycket?

Rom 12:1-2 ”Don´t become so well-adjusted to your culture that you fit 

into it without even thinking. Instead, fix your attention on 
God. You´ll be changed from the inside out”.

Vilka är vi? Konsument
Skattebetalare
Medlem i IKEA
Medlem i Circle K
Kund
Vårdtagare
Beställare
Utförare



Påverkan av ”världens tänkande”

”Vi köper saker vi inte behöver, för pengar vi inte 
har, för att göra intryck som inte är bestående på 
människor vi inte bryr oss om”

Välfärd utan tillväxt (2011)
Tim Jackson



Vi är pilgrimer

Vi är accepterade och älskade av Gud
Det är i Honom vi lever och rör oss
Han följer och leder oss mitt i våra egna livs vardag
Vi är kallade att hjälpa varandra att leva i den här världen
Vi är upptäckare i livet – vi söker och vill vara nära varandra



Vilket är ditt vanligaste hinder för att söka andra?

Vad vill du lära dig mer om när det gäller att söka andra?



Min närvaro i världen  - kristet liv i vår samtid



Närvarande i världen, samhället  

Joh. 17:14-19

1 Petr. 1:1
Bibel 2000

”Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de 
utvalda som lever skingrade, som 
främlingar i Pontos, Galatien, 
Kappadokien, Asien och Bithynien…”

”...writing to the exiles scattered to the 
four winds. Not one is missing, not one
forgotten. God the Father has his eye on 
each of you…”

1 Petr. 1:1
The Message



Närvarande i världen, samhället  

1 Petr 1:1 Identitet, vilka är vi?

1:3-5 Hopp

1:6 Prövningar

2:4-5 Levande stenar

2:15-16 Fria

4:8 Gästfria mm



Men…!

• Är evangeliet om Jesus Kristus verkligen goda nyheter för dig? 

På vilket sätt är det goda nyheter i ditt liv? 

Hur berörs du själv av evangeliet?



”Att bli kristen är inte ett etiskt beslut eller en storslagen idé,              

utan resultatet av att man mött en händelse, en person, 

som ger livet en ny horisont och riktning.” 

Joseph Ratzinger

Two Roads Diverged In A Wood, And I--
I Took The One Less Travelled By,
And That Has Made All The Difference.

Robert Frost



En tro

… som bär mig genom livet

… som jag kan uttrycka

… som upplevs autentisk och så relevant för 
människor runt omkring mig att det väcker  
deras nyfikenhet
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Man kan uttrycka sig på olika sätt. 

Det är inte alltid det upplevs som 
förmedling av goda nyheter

Att vara närvarande med andra
Att leva nära andra 

Att också förmedla evangeliet



Eduard Thyrneysen visste något annat…
(schweiziskt reformert präst, själavårdsteolog
under första hälften av 1900-talet) 

”Det var att den som vill förkunna evangelium” först måste 
lyssna sig fram till den nöd som längtar efter evangelium: 

”Man kan inte förmedla glädje utan att ha lyssnat fram
den sorg som behöver tröstas.” 

”Man kan inte förmedla frihet, om man inte först har
lyssnat fram vilken fångenskap som drabbat en 
människa.”

Närvarande – hur nära är du människor runt omkring dig?



”Bara en vattenpuss ville jag vara och spegla himlen!”

Dom Hélder Camara
Katolsk präst i Brasilien (1909-1999)



På vilket sätt bärs du av din tro på Kristus?

På vilket sätt uttrycker du din tro för människor runt omkring?



Två spänningar som människan lever i

1. Verklighet  - Önskan

2. Vad vi tror om oss själva och vad vi faktiskt förmår

Vår livshållning föds i spänningen                                    
mellan hur det är och hur vi önskar att det ska vara

Catharina Stenqvist, 2010 - religionsfilosof


