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‘Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. 1 John 3:18 (SFB). 

 

 
Reflektering  
 
C.S Lewis skrev livaktigt i The Screwtape Letters (© 1996, Simon & Schuster, New York): 

‘Ju oftare man känner utan att handla, desto större är risken att han aldrig kommer att 
kunna handla igen, och, i det långa loppet, så löper man större risk att aldrig kunna 
känna igen’ 

 
Jesus var motsatsen till detta och han kallar oss till att bli lika honom. Han helade sårade 
sinnen, öppnade de blindas ögon, både fysiskt och andligt. Han mättade de hungriga. Han gav 
de fattiga goda nyheter, både till de ekonomiskt fattiga och de andligt fattiga. 
Hans tjänst bland människor var en praktisk tjänst, han tog livet som han mötte det och var Gud 
på jorden i en mänsklig gestalt. 
 
Vi är kallade till att tjäna. I evengelierna så fördömmer Jesus, gång på gång, den person som 
vägrar att bli en tjänare. 
 
 

 
Med en sund Bibelläsning, en förvissning om Jesu seger, en syn på den okränkliga friheten och 

värdet i varje person, så kallar vi Salvationister, över hela vår jord att delta i den andliga 
kampen och att ställa sig till förfogande i kampen för världens frälsning i alla dess dimensioner – 

fysiskt, andligt, socialt, ekonomiskt och politiskt.  
 

 Det internationella utskottet för andligt livs uppofringar 
(Spiritual Life Commissioner) 

 
 
Bibelläsning 
 
Kärlek i handling. 
Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda.  Var innerligt tillgivna varandra 
i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.  Var inte tröga när det gäller 
nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i 
bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som 



förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som 
gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är 
ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla 
människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, 
mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall 
utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är 
törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte 
besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. (Rom 12:9-21) 
 
Bön 
Vår Gud, tack för att du påminner oss om att människor med tro är människor med samvete. 
Sackeus upplevelse utmanar oss. Vi är medvetna om att resan från tvivel till tro för med sig 
ändringar. En personlig frälsning är mer än ett privat möte. Tron tar även över det offentliga 
rummet i våra kall. Vi accepterar den oundvikliga analysen av vår etik, moral och uppträdande. 
Helige Ande, vi behöver din hjälp för att leva ett liv med integritet. 
Öppna våra öron för vad den Helige Anden viskar till oss. Amen 
(Utdrag från ’Close to Home’ från ’Challenging Unjust Behaviour’ från When Justice is the 
Measure) 
 
Bön 
Nådefulle Gud, låt inte världen tröttna på att mätta de hungriga, behandla de sjuka och vägleda 
de som inte kan läsa eller skriva. Låt dem med resurser designa sociala program som fokuserar 
på tillfrisknande och inte bara på symptom. Låt dem med politisk makt göra strategiska, 
politiska beslut som motverkar konsekvenserna av fattigdom samtidigt som man finner orsaken 
till fattigdomen. Utmaningen är stor. Processen är sporadisk. Tidslinjerna är långa. Gud hjälp 
oss. Amen. (Utdrag ‘Beyond our Borders’ från ‘Advocating for the Poor’, från When Justice is the 
Measure.) 
 
Bön 
Tid att reflektera: 
Är jag en del av kampen (Det internationella utskottet för andligt livs uppofringar) eller är jag en 
åskådare? 
 
Bön 
’HERRE, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, 
du förstår mina tankar fjärran ifrån. Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, 
pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga 
vägen.’ (Psalm 1, 2, 23, 24) 


