Sön 17/4 – 2016, Hovsta Frikyrkoförsamling - Lundhagskyrkan
forts. av ”Kampen mot ondskan” från 2016-02-28

Hej
Roligt att se er här - denna vårsöndag.
Jag, Bosse Arvidsson, stod här i talarstolen senast sön 28/2 – vilket var 3:e söndagen i fastan,
och då var predikotemat ”Kampen mot ondskan”.
Idag kommer fortsättningen av den predikan.
Men, du som inte var med, eller, otäcka tanke, har glömt vad jag sa, så är det både förlåtligt
och förståeligt
, så kommer här en kort resumé. Nåd går före rätt!

RESUMÈ

Jag inledde med några korta exempel, för att peka på ondskans härjningar:
- Jag tog exemplet om kriget i Syrien som pågått i flera år
- Jag nämnde om mordet på Olof Palme som skedde för 30 år sedan
Till dessa två exempel kan man lägga ett par dagsaktuella avslöjanden om brist på etik och
moral. Vi kanske inte kallar det för ren och skär ondska, men brist på en inre kompass är det:
- Tvivelaktigt agerande och tvivelaktigt ledarskap i svenska storbanker
- Panamadokumenten om brevlådeföretagen som skapades för att undanhålla skatt
Jag hänvisade till några Bibelord som hjälpte oss. bl. a. dessa två
Psalm 32:8
”Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå, jag vill ge dig råd, min blick skall
följa dig”.
Ef 6:10-12 ff
10”Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. 11Ta på er Guds rustning, så att
ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. 12Ty det är inte mot varelser av kött
och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna
mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. 13Ta därför på er Guds
rustning,”…….
Till sist sammanfattade jag med dessa punkter. Och jag sa: ”Om du har glömt allt annat
så kom i alla fall ihåg det här”:
1. Du och jag lever i ett spänningsfält med ondskan i världen och kampen mot ondskan
sker i de små vardagliga valen som du och jag gör.
2. Det är vår inre kompass som hjälper oss att göra de rätta valen. Gud ger människan
denna kompass è kompassen är Guds Ande è genom Jesus è i omvändelsen.
3. Kompassen måste ständigt underhållas, kalibreras och det sker genom vår dagliga
helgelse. I vandringen med Jesus.
4. Gå inte omkring oklädd – sätt på dig din rustning!
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BILD 1

Nu kommer fortsättningen
Min ambition och mitt mål är, att när denna gudstjänst är slut, så har du förstått hur du ska
bete dig för att hålla din inre kompass kalibrerad.
BILD 2

Två röster som vi ska lyssna till som kan hjälpa oss
A. Så här skriver Eva Gripenby - Präst i Sv Kyrkan i Lerums tidning.
Hon skriver om den lilla sädesärlan som har lyckats ta sig ända från Egypten till Sverige.
Lyssna.
Att just ”min” lilla sädesärla lyckas ta sig ända ner till Egypten – och sedan, efter att ha trippat
runt mellan pyramiderna i några månader, faktiskt hittar hem till min gata igen. Och punktlig
är den, dessutom!
Att både stjärnhimlen och jordens magnetism hjälper dem på vägen, det har jag hört talas om.
Men en liten notis i tidningen fick mig att förstå att hemligheten är större än så. För att hitta
rätt riktning, och för att hitta hela vägen hem, ställer flyttfåglarna om sina inre kompasser
varje kväll. Den magnetiska och den geografiska nordpolen befinner sig inte på samma plats.
Den som navigerar mot norr enbart efter en magnetisk kompass kommer att hamna fel. Men
flyttfåglarna har en alldeles egen teknik för att ändå hitta rätt väg. Varje kväll korrigerar de
sina inre kompasser med hjälp av den nedåtgående solen…
För att hitta rätt riktning, och för att hitta vår väg, kanske vi kan lära oss något av
flyttfåglarna. Att inte enbart låta oss styras av olika ”yttre magnetfält”, av intryck och
påverkan som vill dra i oss och leda oss utifrån. Att då och då stanna upp och kalibrera vår inre
kompass, och så ta ut riktningen inför den nya dagen, inför livsresans fortsättning. Kanske
genom några enkla frågor: ”Vart är jag på väg? Vart vill jag komma? Vad är mitt mål?” Och
kanske genom en enkel bön: Gud, gör mig stilla.

2

Liksom en vattenyta stillnar om kvällen, så att man ser ner i djupet, så låt mitt sinne stillna och
klarna. Tala sedan till mig i tystnaden. Låt mitt hjärta känna din andes vingslag.
B. Dan-Erik Sahlberg, sångare, författare, mm – sa så här i DAGEN:
– Det är som att jag upplever en väldig harmoni i livet nu och det handlar inte bara om att
jag ger ut en skiva och att jag spelar musik. Det handlar om att jag har lärt mig att lyssna inåt
och fått ställa in den inre kompassen. Varje dag tänker jag att jag måste finkalibrera den. Och
så länge jag gör det och lyssnar uppåt också, på Gud, så upplever jag att livet just nu är
ganska …
Han slutar meningen i ett ordlöst leende.
– Mitt liv var inte dåligt innan, inte på något sätt. Men det är mycket, mycket rikare nu. Det är
verkligen ett före och ett efter.
Vad vill dessa två personer säga?
Eva sa: ”Gud gör mig stilla”
Dan-Erik sa: ”Lyssna uppåt, till Gud”
Och så här sa Jesus, i sitt, så kallade ”Avskedstal” till lärjungarna, i Joh 14:26
”Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er
allt och påminna er om allt som jag har sagt er”.

Slutsats - 1
Du kalibrerar din inre kompass genom din ”on-line-uppkoppling” med
den Helige Ande
BILD 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Under 90-talet myntades ett uttryck på engelska. ”What Would Jesus Do”?
Det dök upp halsband, armband, hårband, stickers alla med dessa begynnelsebokstäver
WWJD. ”What Would Jesus Do”?
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Mannen som var ”pappa” till detta uttryck var en amerikansk pastor, kring 1860-talet,
faktiskt, inte på 1990-talet således. Han hette Charles M. Sheldon och verkade som pastor
och författare i USA.
I den församling han då verkade i, började han hålla predikningar som han avslutade med en
”cliffhanger”. Dvs, han avslutade den med en öppen fråga och ville man få svaret på frågan
måste man komma tillbaka nästa söndag. Det fick till följd att kyrkan fylldes upp till sista
plats söndag efter söndag. Tips kanske?
Hans predikningar handlade mycket om vardagliga frågor som han tog upp för att belysa hur
Jesus skulle ha agerat i samma situation. Därav uttrycket: ”What Would Jesus Do”?
Eller på svenska: ”Vad skulle Jesus göra”?
Jag har tänkt mycket på det här uttrycket. ”Vad skulle Jesus göra”?
Att i varje ögonblick i sitt liv, i varje valsituation, fråga sig: ”Vad skulle Jesus göra”?
För mig har det blivit en fråga om hur jag talar, hur jag tänker, hur jag lever. Allt jämfört med
”Vad skulle Jesus göra”?
Naturligtvis vill jag att varje val jag gör ska var Kristuslikt och uppbyggligt och inte
destruktivt. Naturligtvis vill jag efterlikna min herre och mästare i alla stycken. Men jag
kanske inte går och tänker orden ”Vad skulle Jesus göra” stup i ett.
Jag VET att han bor i mitt inre. Han ÄR min kompass. HAN visar mig rätt och ju närmare jag
håller mig till Jesus, ju bättre fungerar min ”inre kompass”.
Mitt ord till dig är att jag heller inte tror att vi alla ska gå omkring med denna fråga i vårt inre
som det enda som uppehåller oss.
Jag tror nämligen att det är så här.
När en människa har tagit emot Jesus som sin Frälsare, så bor den helige Ande i denna
person. Som en hjälp, vägledare och guide i livets alla situationer.
Vad var det Jesus sa?
Som vi läste här ovan
”Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er
allt och påminna er om allt som jag har sagt er”.
MEN, självklart gör sig inte detta på en gång. Det krävs träning till att lyssna på ”Lärjunges
vis”, som det står i Jes 50:4. Träning för att kunna ”Urskilja herdens röst”, som JG talade om i
sin predikan i Axbergs kyrka i söndags. ”Urskilja herdens röst”. Det är en process som pågår
ständigt. Vi måste urskilja herdens röst bland alla de röster som pockar på uppmärksamhet i
våra liv.
Ett annat exempel så att du ska förstå.
Ett förråd kan innehålla såväl bra som dåliga saker, eller hur?
Om någon ber om något ur ditt inre förråd. Vad kommer du fram med då?
Ja antingen något bra eller något mindre bra, riktigt?
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Vem är det som bestämmer hur det ser ut i ditt inre förråd?
Jo förmodligen du själv. Utifrån dina val. Har du bara gammal bråte, luktar det bara instängt,
så beror det på att du låtit det ta plats där.
Men om du ger dig vinn om att ständigt fylla ditt förråd med bra saker, frisk luft, då är det
detta som du kan ge till den som frågar dig.
I Mt 12:35 står det ”En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd, och en
ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd”.
Vad vill jag ha sagt med detta?
Den heliga Ande som bor i varje människa, som tagit emot Jesus som sin herre, blir inte
automatiskt fulladdad med goda saker i sitt inre förråd. Det hör till saken att man ger sig tid
till att fylla det med något gott.
Vad var det som prästen Eva Gripenby sa?
”Liksom en vattenyta stillnar om kvällen, så att man ser ner i djupet, så låt mitt sinne stillna
och klarna. Tala sedan till mig i tystnaden. Låt mitt hjärta känna din andes vingslag.”

Slutsats - 2
Du kalibrerar din inre kompass genom Bibelläsning varje dag. När
valsituationen kommer, sker en scanning av ditt inre efter rätt svar
BILD 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paulus var en mycket frimodig man. Han sa vid ett antal tillfällen: ”Ha mig som föredöme”.
(1 Kor 4:16, 1 Kor 11:1, Ef 5:1, Fil 3:16)
Om vi ska vara ärliga, och det ska vi, så är det inte ofta vi har samma frimodighet som Paulus.
Det låter mer som: ”Inte skall väl jag. Jag är väl inget bra föredöme”. Dvs, en typ av ”Jantelagsliknande devis”. Vi tror oss inte om att kunna vara förebilder för andra.
Jesus sa att ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”.
Mt 18:20
Vi SKA räkna med att våra kristna bröder och systrar ÄR bärare av helig Ande och i den lilla
gruppens gemenskap kommer detta mycket väl till sin rätt.
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”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled
varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i
era hjärtan”. Kol 3.16

Slutsats - 3
Du kalibrerar din inre kompass i gemenskapen med dina bröder och
systrar
BILD 5

MEN, här finns dock ett varningens ord.
(1 Tess 5:16-22)
”16 Var alltid glada, 17 be ständigt 18 och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i
Kristus Jesus. 19 Släck inte anden, 20 förakta inga profetior 21 men pröva allt. Ta vara på
det som är bra, 22 och avhåll er från allt slags ont”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Några kloka ord att avsluta med som någon skrev om den kristna tron
”Ibland har jag funderat på om tron på Gud är en karta eller en kompass.
Jag har nog tidigare mest landat i att tron är en karta. Typ, tron för mig till Bibeln som hjälper mig att
hitta vägen. Det växer fram en kartbild som jag följer på samma sätt jag följer kartbilden för att nå den
destination jag vill till. Tycker nog att det är en bra bild.
Men kanske tron är mer som en kompass. En kompass tar ur riktningen. Den hjälper att hålla målet i
sikte. Går man fel hjälper den att ta ut ny riktning men åt samma mål.
Å andra sidan kanske tron är både karta och kompass. Tron är inte så lätt att sätta i en ram. Det
viktigaste är att den har tagit ut rätt riktning. Annars hjälper varken karta eller kompass. Då går man
vilse. Den missen gör att man tror att man går åt rätt håll. Men i själva verket missar man målet och
kommer vilse.
När jag gick i skolan hade vi orientering på gympan ibland. Vi skulle lära oss att använda karta och
kompass. Det var ju ibland lättare att tro att det var bara att följa någon annan. Det funkade väl så
länge den kunde läsa vägen rätt via kartan och kompassen. Men sprang denne fel blev det ju lite tokigt.
Att lära sig kartan och kompassen underlättar resan betydligt.
Jag har ju också använt en kompass som inte funkade som den skulle. Hur det gick har du nog redan
räknat ut.

I min mobil finns det en kompass. Ska den fungera rätt måste den kalibreras. Den behöver
anpassas och justeras. Så är det med tron också. Den måste kalibreras. Annars kan den hamna
fel”.
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SAMMANFATTNING
Hur kalibrerar man sin ”inre kompass”?
1/ Du kalibrerar din inre kompass genom din ”on-line-uppkoppling” med
den Helige Ande
2/ Du kalibrerar din inre kompass genom Bibelläsning varje dag. När
valsituationen kommer, sker en scanning av ditt inre efter rätt svar
3/ Du kalibrerar din inre kompass i gemenskapen med bröder och
systrar

Det här är klassisk kristendomsundervisning.
Med dessa 3 råd håller du din ”inre kompass kalibrerad”.
Det är inga nya råd. Inget är iögonfallande. Inget är spektakulärt.
Amen
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