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Veckans ord, 11 
Andlig klarsyn! 
Gud älskar dig och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus.  Läs kyrkoårets texter: Jer 7:1–7, 

Rom 8:14-17, Matt 7:13-14, Ps 119:30–35, för söndag 2 augusti, 2020, Årgång 3, ÅTTONDE 

SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn 

 

 

 

 

 

 

Andlig klarsyn är att se den rätta vägen – att se livets fallgropar och välja 

det eviga livets väg. 
”Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt” (Ps 119:32). Det är skillnad på en åsikt 

och en insikt. Andlig klarsyn ger insikt i Guds rikes verklighet. 

 

 

 

 

 

Vägen är Jesus! 
Vägen är Jesus! Hur då?  

Det vi gör eller inte gör mot en medmänniska det gör vi också mot Gud (Matt 25:31–46). 

Vägen är en nära gemenskap med Jesus. 
Joh 15, hjälper oss förstå hur nära gemenskap vi behöver med Jesus, Gud och den heliga Anden. Vi 

liknas vid grenar i vinstocken som är Jesus och Gud är vinodlaren. Jag uppfattar Anden som livet som 

flödar från Gud och Jesus ut i grenarna som är du och jag. Vi bär god frukt när Gud och Jesus genom 

den heliga Anden får verka genom oss. 

 

 

 

 

Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  

Sprid gärna veckans ord till andra. 

Gå in genom den trånga porten och gå den smala vägen som leder 

till livet (Matt 7:13-14). 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/


Skänninge Missionskyrka  Veckan ord: vecka 31, 2020 

 Pastor: Mats Wedberg  

 2 

Jesus sa: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära 

frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn” (Joh 15:16). 

Jesus fortsätter: ”Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra” (Joh 15:17). 

 

 

 

 

 

 

 

Är det skillnad på Gud i Gamla testamentet och i Nya testamentet? 
Nej, Gud är densamma. Läs Jer 7:1–7, ”om ni handlar rätt mot varandra”, ”ändrar era liv och era 

gärningar” (Jer 7:5) och inte förtrycker invandraren, änkan, straffar oskyldiga och skadar er själva 

genom att följa andra gudar då ska jag bo hos er säger Gud (Jer 7:6–7). 

 

Att ledas av Guds ande är att vara Guds barn, arvingar till Guds rike (Rom 

8:14-17). 
”Alla som leds av anden från Gud är Guds barn” (Rom 8:14). Bibel 2000 översätter med ”Guds söner” 

medan översättningarna, 1917, David Hedegård, Bo Giertz, Svenska Folkbibeln har valt att översätta 

med ”Guds barn”. Guds barn som i glädje ropar Pappa, till Gud vår Pappa. Men att vara Guds barn, 

Guds arvingar, ger oss också uppdraget att med Andens kraft möta världens hat med Guds kärlek, de 

lidande som Jesus fick utstå blir också vårt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guds frid genom Jesus Kristus! 
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Vi är ju andliga! Då måste vi ha rätt! 
(Matt 7:15-23) ”har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i 

ditt namn och gjort många underverk i ditt namn” (Matt 7:22)? Jesus 

svarar: ”Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare” 

(Matt 7:23)! Vi kan alltså göra underverk, profetera och driva ut demoner i 

Jesus namn utan att känna Jesus. Vägen är alltså att lära känna Jesus och 

leva i honom.  

 

Vänd dig till Jesus med din oro! Tro inte att du måste klara dig själv. Be om hjälp. Be Jesus om 

hjälp. Du behöver inte förstå och kunna förklara kristen tro, för att Jesus ska leda dig genom den 

trånga porten, in i Gudsrike. Det är föräldrarnas ansvar att leda barnen. Gud som förälder tvingar 

ingen men vill leda dig och mig rätt, för att Gud älskar oss. Det är inte någon viss nation eller 

folkgrupp som Gud älskar, utan alla är välkomna in i Guds gemenskap, Guds rike! 
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