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Vad ser jag Gud göra just nu, i mitt liv och i andras? Går det att få
syn på Gud, trots att världen är full av sådant som gör ögat grumligt?

Att vara andligt klarsyn är att mitt i vardagen känna igen Guds rike
och se på sig själv och världen med en blick präglad av Ordet.

Mikael Hallenius visar hur det är möjligt att vänja ögonen vid att se
Gud handla och på så sätt förstå vad Gud vill. Genom boken får
läsaren hjälp att finna och följa spåren av den synlige. Det finns
altare till Guds ära överallt och den andligt klarsynte kan se dem.

Mikael Hallenius född 1971 är pastor, fil dr i pedagogiskt arbete och
lärare i kyrko- och missionsstudier på Örebro Teologiska Högskola.

"I Spår av den osynlige uppfattar jag en vilja hos författaren att
alltmer återföra frågor om kristet ledarskap till att handla om andlig
fördjupning. Många skulle nog mena att något oersättligt går förlorat
om kristen ledarträning enbart vässar ledarens kompetens och stärker
dennes begåvning. Kristet ledarskap är mycket mer än så. Hallenius
har med sin bok ringat in vad detta oersättliga är. Han kallar det

andlig klarsyn. I inledningen till boken betonar han att andlig klarsyn



är frukten av en tro som mognar under många år. Därmed kommer
en god kristen ledarträning att pågå livet ut. Det är en process där vår

blick hela tiden får vänja sig vid att se mer av Gud. Med detta
tecknar Hallenius en inspirerande vision för essensen i kristet

ledarskap. Det finns någonting tidlöst över Spår av den osynlige som
får mig att tänka att det också är en bok mina barn kan komma att
läsa när de blir vuxna. Kanske till och med deras barnbarn. Texten
andas andlig klassiker för vår tid. Jag går ut i köket och väger Spår
av den osynlige på hushållsvågen. Siffrorna säger etthundrafemtio
gram. Men ändå stor och fullpackad som en tung resväska, tänker

jag." - MARTIN WÄRNELID i Teologi & Ledarskap
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