
Tre ögon 

En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. 
Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det 
måste bedömas på ett andligt sätt (1 kor 2:14). 

En troende människa har tre ögon: det första, fysiskt, gemensamt 
med djuren. Det andra, förnuftets, gemensamt med alla människor. 
Det tredje, trons, i enlighet med sin bekännelse. Varje öga ser förbi 
det andra; och inget av dem lägger sig i det andras föremål. För det 
fysiska öga ser inte förnuftsmässiga ting och samtalsämnen, inte 
heller ser förnuftets öga det som är övernaturligt och andligt; inte 
heller ser tron ner mot saker som kan uppfattas fysiskt. 

Om du talar med ett djur om djupen i filosofin aldrig så tydligt, 
förstår det ändå inte: för de ligger bortom dess synfält som endast 
är fysiskt. Eller med en uteslutande köttslig människa, om 
gudomliga ting; han begriper inte det som tillhör Gud, och kan det 
heller verkligen inte för de måste bedömas på ett andligt sätt.  
Därför är det inget att undra över om de tingen verkar otroliga, 
osannolika, omöjliga för honom, medan de för en troende  
människa, som besitter de nödvändiga uppfattnings-instrumenten 
kan ses lika tydligt som vilket fysiskt ting som helst…. 
Vilken tjock dimma, ja vilket ogenomträngligt och mer än Egyptiskt 
mörker den oandliga människan lever i! En hel värld är det som hon 
inte alls ser! Och så lite han ser i denna värld, som är hennes rätta 
element! Det finns inget fysiskt ting, som inte djuren kan se likaväl 
som hon; och några av dem ser dem bättre. När det kommer till 
förnuftets öga, hur suddigt ter sig inte de ting som ändå är mest 
anpassade till det. Vad skulle det väl kunna finnas i naturen som 
hon inte känner tillfullo?…. Men när det gäller de ting som angår 
den främsta världen, ser hon dem inte ens huller om buller; och vet 
inte ens att de existerar…. Hon fattar inget av skönheten, 
majestätet, kraften och barmhärtigheten hos världens Frälsare, som 
sitter i sin mänskliga natur på Faderns högra sida. 
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