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En kompassnål visar 
faktiskt inte 100% 
rätt. Det fi nns en 

minimal missvisning pga 
att den magnetiska och den 
geografi ska nordpolen inte 
är samma punkt. Det fi nns 
en bug i systemet, om än 
väldigt liten.

  Kan man lite på kom-
passen då? JA, det kan man. 
För på så korta avstånd som 
man rör sig på i skog och 
mark t ex, är denna missvis-
ning försumbar. Men den 
som ger sig ut på havets 
vidder måste lära sig att ta 
hänsyn till denna kursavvi-
kelse för att inte segla vilse.

  Söndagens texter har 
temat ”Andlig klarsyn”. 
Denna klarsyn kanske kan 
förstås såsom att lära sig att 
kompassen har en missvis-
ning och på vilket sätt jag 
har att kompensera denna 
missvisning.

 I evangelietexten för 
söndagen  manar oss Jesus 
att gå in genom den trånga 
porten och följa den smala 
vägen. Han varnar oss och 
säger att det fi nns en vid 
port och bred väg som 
leder till fördärv. Fördärv i 
betydelsen att livet går mig 
förlorat. Att vara människa 
rymmer också möjligheten 
att leva livet så, att det inte 
blir vad jag ville och tänkte! 
Det fi nns en felaktighet 
och missvisning – en bug - i 
systemet!

 Ofta hör vi tongångarna 
som säger: Lyssna till ditt 
hjärta! Helt rätt, vi behöver 
lyssna till oss själva! Dock 
kan vi inte bara lyssna på 
känslorna! Fråga vilken 
motionär som helst om 
träningen bara känns bra 
och är enkel. Nej, det tar 
emot både nu och då att ge 
sig iväg och träna. Hade jag 
inte målet och helheten klar 
för mig så är det ju mycket 
lättare och enklare att sätta 
sig i soffan med något gott 
att äta istället för att hålla 
en god kost och röra sig så 
mycket som kroppen behö-
ver. Att lyssna till sig själv 
är att vara ärlig mot sig själv 
och använda både hjärta och 
hjärna, känsla och förstånd! 

 I versen precis före i 
Matteusevangeliet fi nns Jesu 
ord om den gyllene regeln 
– allt vad ni vill att andra 

ska göra mot er, det ska ni 
göra mot dem. Detta är att 
kompensera livskompassens 
missvisning - att inse att 
vi angår varandra, att det 
har ett pris stundtals som 
är obekvämt, t o m  smärt-
samt ibland, att vara ärlig 
mot sig själv och leva efter 
denna livets och kärlekens 
grundregel.

  Att gå in genom den 
trånga porten och söka den 
smala vägen är att leva ärligt 
mot sig själv, i respekt och 
med empati för medmännis-
kan! Varje gång jag själv vill 
skära i hörnen, som när jag 
ska springa runt brännbolls-
planen och inte springer 
den rätta banan utanför utan 
innanför markeringarna, är 
jag på väg ut på den breda 
vägen. Varje gång jag vill 
tumma på sanningen eller 
bortse från mitt ansvar för 
en annan människa, löper 
jag risken att frivilligt låta 
missvisningen leda mig fel. 
Eller som talesättet säger: 
Det börjar med en knappnål 
och slutar med en silverskål. 

Den lilla avvikelsen slutar 
med stor avdrift!

Trons ärende är att leva 
ärligt – inför sig själv och 
inför den som skapat oss och 
som älskar oss, Gud. Po-
ängen är ju att Gud vet hur 
svårt det är att leva fullt ut i 
kärlek och sanning. Det är 
det han vill hjälpa oss med 
så att vi når det som är hans 
mål – en evighet tillsam-
mans i kärlek och glädje!

  Jesu död och uppstån-
delse är en uppgörelse med 
ondskans missvisning. Tack 
vare Jesus har vi en möjlig-
het att se och förstå miss-
vissningens påverkan och 
avdrift i det mänskliga livet! 
Tack vare Guds närvaro 
fi nns det anledning och kraft 
att motarbeta allt ont i livet!

  Att kompensera livs-
kompassens missvisning 
kan börja med att ta till sig 
Paulus ord i Filipperbrevet: 
Gör er inga bekymmer, utan 
när ni åkallar och ber, tacka 
då Gud och låt honom få 
veta alla era önskningar. Då 
skall Guds frid, som är mera 
värd än allt vi tänker, ge era 
hjärtan och era tankar skydd 
i Kristus Jesus!

Leif Jöngren
Equmeniakyrkan Älvängen 

Det fi nns en bugg i systemet
8:e sö e Trefaldighet Matt 7:13-14
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Signild Jacobsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
16 juli begravningsgudstjänst 
för Signild Jacobsson, Ala-
fors. Officiant var Catarina 
Holmgren Martinsson.

Gerd Kristofersson. I 
Nödinge kyrka hölls torsda-
gen 17 juli begravningsguds-
tjänst för Gerd Kristofers-
son, Nödinge. Officiant var 
Gunnar Kampe.

Maj-Britt Alfredsson. I 
Surte kapell hölls fredagen 
18 juli begravningsgudstjänst 
för Maj-Britt Alfredsson, 
Surte. Officiant var Gunnar 
Kampe.

Siri Hagelin. I Surte kapell 
hölls tisdagen 22 juli begrav-
ningsgudstjänst för Siri 
Hagelin, Surte. Officiant var 
Gunnar Kampe.

Ann-Catrin Dafgård. I 
Starrkärrs kapell hölls ons-
dagen 23 juli begravnings-
gudstjänst för Ann-Catrin 
Dafgård, Älvängen. Offici-
ant var Catarina Holmgren 
Martinsson.

DÖDA

JORDFÄSTNINGAR

Vår käre

Yrjö Kuljanlahti
* 1 april 1933

har idag stilla somnat in.

Älvängen
29 juli 2014

Släkt och vänner
 
Med fyllda segel i 

solnedgången 

Min farkost glider till 

fjärran land 

Där väntar viken, där 

tonar sången 

Där somnar vågen vid 

vänlig strand 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
21 augusti kl. 11.00 i

Starrkärrs kyrka. Akten
avslutas vid graven.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten för god

omvårdnad.

Gertrud Högrell. I Bergsa-
len, Kungälv hölls tisdagen 
29 juli begravningsakt för 
Gertrud Högrell, Bohus. 
Officiant var Anders Johans-
son.

Solrunn Johanne Iversen. 
I Smyrnakyrkan, Älvängen 
hölls torsdagen 31 juli 
begravningsgudstjänst för 
Solrunn Johanne Iversen, 
Lödöse. Officiant var pastor 
Marie Nordvall.

Ruth Andersson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
1 augusti begravningsguds-
tjänst för Ruth Andersson, 
Surte. Officiant var kommi-
nister Mika Auvinen.

Per-Olof Rönn. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
1 augusti begravningsguds-
tjänst för Per-Olof Rönn, 
Linnarhult. Officiant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.


