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VACKER SJÄL  
och FRAMGÅNG 
 
 

En vacker själ verkar inte vara lika betydelsefullt som 

ett vackert yttre. Det är inte alla som ser någon mening 
med att ha de inre kvalitéer som bibeln beskriver som 
”Andens frukter”: Kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, 
saktmod, återhållsamhet… eller som det står i en senare 
översättning – självbehärskning.   
   De flesta som varit med ett tag har förmodligen märkt 
att ovanstående egenskaper är en bristvara. Hos dem 
själva likväl som hos dem de kommer i kontakt med.     

   Dessa egenskaper ligger inte i tiden och står inte uppspaltade i en bok om världslig 
framgång. Till sådant krävs helt andra egenskaper. Där ska du vara målinriktad, beräknande, ta 
tillfällen i akt och våga fatta snabba beslut. Du ska kunna ta för dig för annars kommer någon 
annan och nyper möjligheterna framför näsan på dig. Och du ska kunna tumma på sanningen 
om så krävs. 
   Men …? … kanske någon tänker – ska inte kristna vara målinriktade då? Javisst ska vi vara 
det men vi har ett annat mål! Vårt mål bör inte vara ”Jagets” utan ”Nästans”. Vårt mål bör 
inte vara egen ekonomisk vinning eller självförverkleri utan något helt annat.  

   Framgången då? Hur är det med den? Vi ska ju ha framgång i allt vi gör – om vi ska 

tro på bibeln. Javisst, men hur står det egentligen? Jag citerar Josua 1:8:  
”Låt icke denna lagbok vara skild från din mun; tänk på den både dag och natt, så att du i alla 
stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter; ty då skola dina vägar vara 
lyckosamma, och då skall du ha framgång”. 
Och i Jesaja 53 kan man läsa: ”Herrens vilja skulle genom honom ha framgång” Det låter ju 
bra men vilken ”honom” talas det om? Jo honom som blev sargad för våra överträdelser och 
slagen för våra missgärningar … 
 
I nya testamentet är det evangeliet och Guds ord som ska ha framgång! Jesus beskrivs i bibeln 
som Ordet som fick mänsklig gestalt och i Jesus finns alla kunskapens och vishetens skatter 
förborgade. Så om jag tolkar det här rätt så betyder det:  
Håll fast vid Jesus/Guds ord för det leder till framgång. 
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Du kanske fnyser åt ovanstående, utan att ta med i beräkningen att Guds ord inte bara är text 
i en gammal bok eller predikningar i halvtomma kyrkor.  
 

Guds ord är levande, verksamt och alltid dagsfärskt .  

Det är och vill vara … 
… den enskildes tilltal och vägvisning.  
… de stora sammanhangens förklaring och förståelse.  
… en forskares möjlighet att rätt tolka det han ser.  
… argumenten och tillvägagångssättet för en globalt bättre miljö.  
… förklaringen till vad som ligger bakom privata eller nationella konflikter.  
… ger grunden för lyckliga äktenskap och harmoniska barn.  
… en ledstjärna för dem som vill växa som människa.  
… tröst, uppmuntran och hopp. 
… svaret på existentiella frågor. 
 

Att rätt tyda och lyda Guds ord är, utan jämförelse, det bästa framgångskonceptet!  
 


