
Andlig Klarsyn
En måttstock för den Kristna församlingen



1 Joh. 4:1-6
Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer 
från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.  2 Så kan 
ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus 
Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud,  3 men den ande 
som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni 
har hört skall komma och som redan nu är i världen.  4 Men ni, 
mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna, ty 
han som är i er är större än han som är i världen.  5 De kommer från 
världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på 
dem.  6 Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han 
lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på 
oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens 
ande. 



Att förstå texten
Historisk bakgrund till 

texten Textens sammanhang



Historisk bakgrund till 
1 Joh.

FÖRGNOSTICISM
CERINTIANISM



Förgnosticism

Ande Ljus Godhet

Världen Mörker Ondska

Renhet

Synd

Gnosis = Kunskap



Cerinthianism

Jesus var inte Guds försoningsoffer
Korset blev verkningslöst



Konsekvenser för församlingen 
i Efesos (ca 90 e.kr.)

• Drog sig ur församlingen

• Ansåg sig ha fått gnosis – nyckel till evigt liv.

• Kärlekslösa, egoistiska och självgoda

• Några levde ett världsligt liv i synd – eftersom det 
kvittade vad man gjorde med sitt kött.

• Andra påstog sig vara utan synd.

• Tog avstånd från att Jesus var Guds son samt Hans 
försonande död på korset.

Gnostiska/Cerinthiska troende



Konsekvenser för församlingen 
i Efesos (ca 90 e.kr.)

• Osäkerhet: 
• Vem har rätt? – apostlarna eller gnostikerna?
• Är vi frälsta?
• Hur är det med hoppet om evigt liv?
• Är det okej att leva i synd?

Apostoliska troende



Jag skriver till er …

• 1:4 För att vår glädje skall bli fullkomlig

• 2:1 För att ni inte skall synda

• 2:12 Ni har fått era synder förlåtna

• 2:13 Ni känner honom som är från början

• 2:14 Ni har besegrat den onde

• 2:21 Inte att ni är okunniga om sanningen utan 
att ni känner den och vet att ingen lögn 
uppstår ur sanningen



Jag skriver till er …

• 2:26 Om dem som vill bedra er

• 5:13 Till er som tror på Guds sons namn för 
att ni skall veta att ni har evigt liv



Textens sammanhang



Tre teman
Falska lärare = Antikrist 

(mot Kristus):
• 1. Lever i synd /påstår sig 

vara utan synd.

• 2. Kärlekslösa

• 3. Förnekar Jesus som Gud 
och frälsare.
(Gnostisk tro)

Sanna kristna

• Lever i renhet – lydnad till 
Guds bud

• Älskar varandra

• Tror att Jesus är Guds son 
och världens frälsare.
(Apostolisk tro)



1. Renhet - Lydnad

• 1:5 Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger 
att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, 
ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

• 2.1b Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför 
Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som 
sonar våra synder och inte bara våra utan hela väldens.

• 3:7 Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta 
är rättfärdig liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är 
djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början.



1. Renhet - Lydnad

• 2:3 Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi 
håller hans bud. Den som säger ”jag känner honom” 
men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen 
finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord 
har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att 
vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom 
måste själv leva så som han levde.



2. Kärlek

• 2:9 Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är 
ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i 
ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.

• 3:13 Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er. Vi vet 
att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra 
bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar 
sin broder är en mördare, och vi vet att ingen mördare bär 
evigt liv inom sig. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi 
lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för 
bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen 
ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom hur 
kan då Guds kärlek förbli i honom. 



2. Kärlek

• 4:7 Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken 
kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud 
och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte 
Gud, eftersom Gud är kärlek.

• 4:10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan 
att han har älska oss och sänt sin son som 
försoningsoffer för våra synder.



3. Tro

• 2:18 Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist 
skall komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av 
detta förstår vi att det är den sista tiden.

• 2:22 Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är 
Kristus? Den är Antikrist som förnekar fadern och Sonen. Den 
som förnekar sonen har inte heller Fadern.

• 4:5 De kommer från världen och därför talar de som världen, och 
världen lyssnar till dem. Men vi kommer från Gud. Den som 
känner Gud han lyssnar till oss; den som inte kommer från Gud 
lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens och 
villfarelsens ande.



Sammanfattning:

• 5:1 Var och en som TROR att Jesus är Kristus, han är 
född av Gud, och den som ÄLSKAR fadern ÄLSKAR 
också hans barn. Att vi ÄLSKAR Guds barn ser vi 
därav att vi ÄLSKAR Gud och håller hans BUD
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