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Gemenskapens godhet och skönhet
av James Bryan Smith
Tredje boken i “Godhet och skönhet”-trilogin. 
   I Godhet och skönhet-seriens tredje bok visar 
James Bryan Smith hur vi som Jesu lärjungar ska 
leva i våra relationer till andra. ”Jesu lärlingar är inte 
välgörare på deltid”, skriver han. ”De lever i ständig 
kontakt med Guds rike, och är hela tiden män och 
kvinnor som Kristus bor i. De säger inte bara sannin-
gen ibland, lever uppoffrande liv ibland eller förlåter 
ibland. Det finns myriader av möjligheter att påverka 
den värld som vi lever i.”
   Men vi har ofta fått det här om bakfoten; vi har 
en tendens att betona den personliga tron fram-
för social rättvisa eller vice versa.
   I den här boken visar James Bryan Smith hur vi 
kan förena andligt formande och socialt engage-
mang.
   Precis som i de tidigare böckerna föreslår han 
andliga övningar som rotar vår själ i nya, sanna 
beskrivningar om Gud och världen.
   Hans insikter och hans ödmjukhet som en 
medvandrare på vägen hjälper oss att leva ärligt 
och äkta i en god och skön gemenskap med andra 
Kristi efterföljare, och att låta Andens ljus få lysa i 
alla våra relationer.

om författaren:
James Bryan Smith är författare 
till Godhet och skönhet-triologin. 
Han tog sin Master of Divinity-
examen vid Yale-universitetet 
och sin Doctor of Ministry-
examen vid Fuller Theological 
Seminary och är lärare i teologi 
vid Friends University i Wichita, 
Kansas. Han är också direktor 
för ”Apprentice Institute for 
Christian Spiritual Formation” 

vid Friends University. Smith är medgrundare av Richard J 
Fosters organisation Renovaré – för andlig förnyelse. Han 
är en ordinerad pastor i United Methodist Church och har 
haft flera olika församlingstjänster.
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