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Vishetens	  väg	  
VII	  En	  kristen	  på	  Herrens	  vägar	  
 

Budskapet	  1	  
Guds	  väg,	  inte	  min,	  den	  enda	  vägen.	  Jagets	  väg	  förvrider	  synen	  som	  i	  slutändan	  leder	  till	  
katastrof.	  
Guds	  väg=Kristi	  väg=korsets	  väg.	  Korsets	  väg	  där	  världen	  hånar	  och	  hlavkristna	  flyr.	  
	  
Budskapet	  2	  
Ingen	  bevisning	  (mot	  Gud)	  håller	  stånd	  inför	  den	  levande	  personligheten	  och	  den	  
närvarande	  verkligheten.	  Men	  denna	  bevisning	  har	  ej	  skett,	  varför	  skulden	  ligger	  på	  
”världen	  inom	  kyrkan”.	  
	  
Budskapet	  3	  
Kristna	  ungdomar,	  träd	  fram.	  Ni	  har	  företräden	  genom	  er	  kraft	  och	  er	  entusiasm,	  ni	  är	  
begränsade	  genom	  att	  ni	  fortfarande	  är	  under	  utveckling	  och	  måste	  därför	  i	  långa	  
stycken	  låta	  gammal	  vara	  äldst.	  
	  
Bibelanknytningen	  
Bibelanknytningen	  dels	  genom	  exempel	  från	  bibeln	  avsedda	  att	  förstärka	  EG:s	  
maningar,	  dels	  genom	  allmänna	  hänvisningar	  till	  Kristus	  och	  hans	  kors	  som	  riktmärken	  
för	  en	  kristen	  hållning.	  
	  
	  	  Kärnord	  	  
”Men	  dessa,	  som	  halvera	  med	  världen,	  förlora	  	  sitt	  inflytande.	  Det	  
enda	  sättet	  att	  kunna	  	  höja	  världen	  är	  att	  finna	  en	  fast	  punkt	  utom	  
	  världen.”	  273	  

För	  vårt	  sanna	  väl	  är	  det	  viktigare	  för	  oss	  att	  vara	  med	  Gud	  än	  att	  
vinna	  honom	  för	  oss.	  270 
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���VII. 

 ���En kristen på Herrens vägar. S 270 

Min	  rubrik:	  att	  följa	  Jesus	  huvudsaken	  
	  	  	  »Följ	  mig,	  och	  jag	  skall	  göra	  dig	  till	  människofiskare.»	  
Matt	  4:19	  s	  270	  Och	  han	  sade	  till	  dem:	  ”Följen	  mig	  så	  skall	  jag	  göra	  eder	  till	  människofiskare.”	  	  

Min	  rubrik:	  Guds	  väg	  den	  enda,	  gm	  den	  egna	  vägen	  
omtöcknas	  själen	  
	  	  Du	  står	  i	  valet	  mellan	  h a n s 	   o c h 	   d i n a 	   	   v ä g a r .	  Hur	  arbetar	  ej	  den	  unge	  mannen	  att	  
vinna	  	  Gud	  för	  sina	  planer,	  liksom	  det	  oförståndiga	  	  barnet	  gråter	  och	  ber	  för	  att	  beveka	  
sin	  moder!	  	  Och	  den	  store	  Guden	  låter	  understundom	  	  människan	  gå	  sina	  egna	  vägar	  för	  
att	  därigenom	  	  tukta	  och	  förödmjuka	  henne.	  Så	  var	  det	  med	  	  Bileam,	  som	  mitt	  under	  allt	  
frågande	  om	  Guds	  	  vilja	  älskade	  vrånghetens	  lön.	  På	  egna	  vägar	  	  omtöcknas	  själen	  och	  
går	  åstad	  i	  den	  falska	  	  föreställningen,	  att	  hon	  är	  på	  Guds	  väg,	  och	  när	  	  hon	  sedan	  
kommer	  i	  trångmål,	  misshandlar	  hon	  	  åsnan:	  
4	  Mos	  22:25	  s	  270När	  nu	  åsninnan	  såg	  HERRENS	  ängel,	  trängde	  hon	  sig	  mot	  muren	  och	  klämde	  så	  Bileams	  ben	  mot	  
muren;	  och	  han	  slog	  henne	  ännu	  en	  gång.	  	  
	  förargas	  på	  omständigheterna	  eller	  	  knotar	  på	  Försynen,	  som	  fört	  henne	  ut	  i	  öknen	  för	  
	  att	  dö.	  	  
2	  Mos	  16:3	  s	  270	  Israels	  barn	  sade	  till	  dem:	  ”Ack	  att	  vi	  hade	  fått	  dö	  för	  HERRENS	  hand	  i	  Egyptens	  land,	  där	  vi	  sutto	  vid	  
köttgrytorna	  och	  hade	  mat	  nog	  att	  äta!	  Men	  I	  haven	  fört	  oss	  hitut	  i	  öknen	  för	  att	  låta	  hela	  denna	  hop	  dö	  av	  hunger.”	  	  

������Jagvägen förvrider perspektivet. Exemplet Bileam förutsätter 
dogmatisk, inte exegetisk läsning.  

Min	  rubrik:	  	  Viktigare	  än	  allt,	  att	  lyda	  Guds	  förutbestämmelse	  
Jag	  önskar,	  att	  ingen	  av	  eder	  må	  behöva	  	  känna	  bitterheten	  i	  att	  ångra	  ett	  förfelat	  liv.	  
	  Hans	  vilja	  och	  i	  första	  hand	  honom	  själv	  vare	  	  ditt	  val!	  För	  vårt	  sanna	  väl	  är	  det	  viktigare	  
för	  	  oss	  att	  vara	  med	  Gud	  än	  att	  vinna	  honom	  för	  	  oss.	  Den	  rätta	  sidan	  är	  h a n s ,	  men	  icke	  
vår,	  	  och	  det	  är	  vi,	  som	  skola	  gå	  över	  till	  honom.	  	  Och	  vi	  kunna	  omöjligen	  vänta	  
välsignelse	  på	  	  andra	  villkor	  än	  att	  vi	  lyda	  hans	  förutbestämmelse.	  	  En	  Herrens	  profet	  
har	  ingen	  lycka	  i	  världen	  	  och	  profetlärlingen	  ingen	  (270	  sen	  271)	  framgång	  i	  
botaniken,	  	  om	  hans	  syfte	  är	  att	  bli	  en	  lärd	  och	  högt	  	  uppsatt	  man.	  Skörden	  är	  ymnig,	  han	  
har	  sitt	  	  kläde	  fullt,	  men	  det	  är	  vildgurkor.	  »Döden	  är	  i	  	  grytan!»	  Storm,	  lidande	  och	  nöd	  
äro	  avvikelsens	  	  följder.	  Jon.	  1;	  2	  Kon.	  4.	  	  	  	  
Jona	  1:2	  f	  s	  271Och	  HERRENS	  ord	  kom	  till	  Jona,	  Amittais	  son;	  han	  sade:	  2”Stå	  upp	  och	  begiv	  dig	  till	  Nineve,	  den	  stora	  
staden,	  och	  predika	  för	  den;	  ty	  deras	  ondska	  har	  kommit	  upp	  inför	  mitt	  ansikte.”	  3Men	  Jona	  stod	  upp	  och	  ville	  fly	  till	  
Tarsis,	  undan	  HERRENS	  ansikte.	  Och	  han	  for	  ned	  till	  Jafo	  och	  fann	  där	  ett	  skepp	  som	  skulle	  gå	  till	  Tarsis.	  Och	  sedan	  
han	  hade	  erlagt	  betalning	  för	  resan,	  steg	  han	  ombord	  därpå	  för	  att	  fara	  med	  till	  Tarsis,	  undan	  HERRENS	  ansikte.	  
(därefter	  stormen)	  
2	  Kon	  4:39	  f	  s	  271	  Och	  en	  av	  dem	  gick	  ut	  på	  marken	  för	  att	  plocka	  något	  grönt;	  då	  fick	  han	  se	  en	  vild	  slingerväxt,	  och	  
av	  den	  plockade	  han	  något	  som	  liknade	  gurkor,	  sin	  mantel	  full.	  När	  han	  sedan	  kom	  in,	  skar	  han	  sönder	  dem	  och	  lade	  
dem	  i	  soppgrytan;	  ty	  de	  kände	  icke	  till	  dem.	  	  Och	  de	  öste	  upp	  åt	  männen,	  för	  att	  de	  skulle	  äta.	  Men	  så	  snart	  de	  hade	  
begynt	  äta	  av	  soppan,	  gåvo	  de	  upp	  ett	  rop	  och	  sade:	  ”Döden	  är	  i	  grytan,	  du	  gudsman!”	  Och	  de	  kunde	  icke	  äta.	  	  

Storm, lidande och död är avvikelsens följder. Bibelexemplen tycks 
vara spontant uppkomna associationer. 
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Min	  rubrik:	  Lyda	  Gud=	  Allt	  för	  Kristus	  
Det	  händer	  ofta,	  att	  den	  unge	  mannens	  håg	  	  står	  till	  världen,	  medan	  Herren	  kallar	  honom	  
	  till	  evangelii	  tjänst.	  Men	  en	  tänkande	  yngling	  	  vill	  ej	  bo	  i	  »kappsäcken»	  utan	  skaffa	  sig	  en	  
	  oberoende	  ställning,	  och	  det	  är	  ej	  stora	  utsikter	  	  för	  evangelisten	  eller	  någon	  som	  är	  
avskild	  för	  	  Gud	  att	  komma	  sig	  upp	  i	  världen.	  Men	  Paulus	  	  var	  också	  tänkande,	  och	  han	  
var	  mer,	  ty	  han	  	  var	  älskande.	  Hans	  motto	  var:	  a l l t 	  för	  Kristus.	  	  Den	  framtid,	  som	  
hägrade	  för	  hans	  djupa	  och	  	  storslagna	  själ,	  var	  denna:	  Världen	  för	  Kristus!	  	  För	  
vinnande	  härav	  led	  han	  förlust	  på	  alltsammans	  	  och	  aktade	  allt	  såsom	  avskräde.	  
Fil	  3:7	  f	  s	  271	  Men	  allt	  det	  som	  var	  mig	  en	  vinning,	  det	  har	  jag	  för	  Kristi	  skull	  räknat	  såsom	  en	  förlust.	  8Ja,	  jag	  räknar	  i	  
sanning	  allt	  såsom	  förlust	  mot	  det	  som	  är	  långt	  mer	  värt:	  kunskapen	  om	  Kristus	  Jesus,	  min	  Herre.	  Ty	  det	  är	  för	  hans	  
skull	  som	  jag	  har	  gått	  förlustig	  alltsammans	  och	  nu	  räknar	  det	  såsom	  avskräde,	  på	  det	  att	  jag	  må	  vinna	  Kristus	  	  
	  Han	  förlorade	  	  allt,	  och	  han	  vann	  allt.	  Är	  hans	  liv	  förfelat?	  	  Ångrade	  han	  sig?	  O	  nej!	  »Jag	  
har	  kämpat	  den	  	  goda	  striden»,	  säger	  den	  trötte	  krigaren,	  då	  han	  	  nedlägger	  sina	  vapen;	  
och livets krona svävar ���över hans huvud.  
2	  Tim	  4:7	  f	  s	  271	  8Nu	  ligger	  rättfärdighetens	  segerkrans	  tillreds	  åt	  mig,	  och	  Herren,	  den	  rättfärdige	  domaren,	  skall	  
giva	  den	  åt	  mig	  på	  ”den	  dagen”,	  och	  icke	  åt	  mig	  allenast,	  utan	  åt	  alla	  som	  hava	  älskat	  hans	  tillkommelse.	  Jag	  har	  
kämpat	  den	  goda	  kampen,	  jag	  har	  fullbordat	  mitt	  lopp,	  jag	  har	  bevarat	  tron.	  

Paulus förebild. Bibelanknytningarna betecknande och väsentliga. 

Min	  rubrik:	  Lyda	  Gud=	  Allt	  för	  Kristus= leva vid Kristi kors 
	  	  Om	  detta	  stora	  snille	  kunde	  rymmas	  i	  	  »kappsäcken»	  och	  den	  höglärde	  fariseen	  låta	  
	  föra	  sig	  i	  en	  korg	  över	  stadsmuren,	  	  
Apg	  9:25	  s	  271togo	  hans	  lärjungar	  honom	  en	  natt	  och	  släppte	  honom	  ut	  genom	  muren,	  i	  det	  att	  de	  sänkte	  ned	  honom	  i	  
en	  korg.	  	  
kan	  jag	  ej	  	  betrakta	  det	  som	  en	  förödmjukelse	  för	  mig	  att	  	  följa	  Mästaren,	  även	  om	  jag	  
skulle	  bliva	  hemlös	  	  såsom	  han.	  Låtom	  oss	  utgå	  till	  honom	  —-‐	  ja	  	  detta	  är	  just	  vad	  det	  
gäller,	  ej	  blott	  i	  missionens	  	  tjänst	  -‐—	  »gå	  ut	  till	  h o n om 	  utanför	  lägret»,	  	  bärande	  hans	  
smälek.	  
Hebr	  13:13	  s	  271Låtom	  oss	  alltså	  gå	  ut	  till	  honom	  ”utanför	  lägret”	  och	  bära	  hans	  smälek.	  	  
	  Vid	  Jesu	  kors,	  där	  världen	  	  hånar	  och	  halvkristna	  fly,	  där	  vi	  stå	  allena	  med	  	  den	  fattige	  
Jesus,	  villiga	  att	  bekänna	  en	  	  övergiven	  och	  törnekrönt	  frälsare,	  framstå	  	  människan	  och	  
Gud,	  tiden	  och	  evigheten	  i	  klarare	  	  belysning.	  Hur	  dyr	  och	  kär	  är	  ej	  smärtornas	  	  man!	  
Den	  skönaste	  ibland	  människors	  barn,	  krönt	  	  med	  våra	  sorger!	  (271	  sen	  272)Vilken	  
helig	  plikt	  att	  rädda	  den	  	  värld,	  för	  vars	  frälsning	  han	  dog!	  Räds	  icke	  	  hans	  vilja.	  Lyd,	  och	  
gå	  i	  tron!	  	  
Vid Jesu kors, bärande hans smälek, framstår människan och Gud, 
tiden och evigheten i klarare belysning. Vi Jesu kors? Svar: där 
världen hånar och halvkristna flyr. 

Min	  rubrik:	  Mot	  fritänkeriets	  utbredande.	  Bevisning	  genom	  
den	  levande	  personligheten	  och	  den	  närvarande	  verkligheten	  
	  	  G u d s 	   v e r k 	   b e h ö v e r 	   e d e r .	  Munkristna	  	  och	  halvhjärtade	  bekännare	  ha	  bidragit	  
mera	  	  till	  fritänkeriets	  utbredande	  i	  världen	  än	  alla	  	  otrosskrifter.	  Kristendomens	  
vrångbilder	  i	  falska	  	  bekännare	  äro	  mer	  fruktansvärda	  än	  Voltaires	  	  filosofi	  och	  
»Förnuftets	  tidevarv».	  	  
Thomas	  Paine,	  Förnuftets	  tidevarv	  1865	  på	  svenska.	  
Ingen	  bevisning	  	  håller	  stånd	  inför	  den	  levande	  personligheten	  	  och	  den	  närvarande	  
verkligheten.	  »Förnuftets	  	  tidevarv»	  har	  sin	  tid,	  men	  fortsatt	  olydnad	  och	  	  förnekelse	  av	  
kristendomens	  bekännare	  är	  en	  eld,	  	  som	  brinner	  hela	  dagen.	  Tyngden	  av	  de	  otrognas	  
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	  hån	  faller	  över	  en	  tanklös	  kristenhet,	  som	  	  ropade:	  »Hans	  blod	  komme	  över	  oss	  och	  våra	  
	  barn!»	  	  
.”Matt	  27:25	  s	  272	  Och	  allt	  folket	  svarade	  och	  sade:	  ”Hans	  blod	  komme	  över	  oss	  och	  över	  våra	  barn ������ 
Församlingen	  vrider	  sig	  under	  gisselslagen	  av	  	  sina	  egna	  barn,	  födda	  och	  fostrade	  av	  
kristna	  	  föräldrar,	  som	  icke	  hava	  levat	  ett	  kristligt	  liv.	  	  Är	  det	  ej	  ett	  sorgligt	  tidstecken,	  att	  
barn	  av	  s.	  k.	  	  kristna	  föräldrar	  ofta	  nog	  äro	  hånfulla	  	  bespottare.	  Vad	  är	  orsaken?	  -‐—	  
Skulden	  faller	  	  väsentligen	  på	  kyrkan,	  eller	  världen	  inom	  kyrkan,	  att	  	  orättfärdighetens	  
Barrabas	  går	  fri.	  Men	  vem	  	  gråter	  över	  Josefs	  skada?	  	  
Amos 6:6 s 272 I som dricken vin ur stora bålar och bruken salvor av yppersta olja, 
men	  icke	  bekymren	  eder	  om	  Josefs	  skada!	  	  
Vem	  beklagar	  den	  	  förlamning,	  som	  tigger	  om	  allmosor	  vid	  den	  	  sköna	  tempeldörren,	  
blott	  kyrkan	  har	  silver	  och	  	  guld?	  O,	  huru	  Jesu	  namn	  försmädas	  genom	  	  dessa,	  som	  alltid	  
ropa:	  »Ja,	  ja,	  Herre!»	  men	  	  icke	  göra,	  vad	  han	  säger.	  Dessa	  äro	  de	  som	  	  trycka	  på	  
Lammets	  törnekrona.	  De	  sätta	  ett	  rör	  	  i	  hans	  hand,	  och	  världen	  ropar:	  »Hell	  dig,	  du	  
	  judarnes	  konung!»	  	  
Matt	  7:21	  s	  272	  21Icke	  kommer	  var	  och	  en	  in	  i	  himmelriket,	  som	  säger	  till	  mig:	  ’Herre,	  Herre’,	  utan	  den	  som	  gör	  min	  
himmelske	  Faders	  vilja.	  	  	  
Matt	  27:29	  s	  272	  och	  vredo	  samman	  en	  krona	  av	  törnen	  och	  satte	  den	  på	  hans	  huvud,	  och	  i	  hans	  högra	  hand	  satte	  de	  
ett	  rör.	  Sedan	  böjde	  de	  knä	  inför	  honom	  och	  begabbade	  honom	  och	  sade:	  ”Hell	  dig,	  judarnas	  konung!”	  	  
När skola de kristna vakna?  

Min	  rubrik:	  Förebilder	  för	  de	  unga,	  David	  och	  Ester	  som	  
vågade	  sina	  liv	  för	  sin	  tro	  
	  V i 	   h o p p a s 	   h j ä l p 	   a v 	   e d e r .	  Många	  bland	  	  Guds	  folk	  hava	  svårligen	  syndat,	  och	  
deras	  	  samveten	  förslöas	  genom	  fortsatt	  olydnad.	  Vårt	  hopp	  	  är	  de	  unge	  männen,	  de	  rena	  
jungfrur,	  som	  följa	  	  Lam	  (272	  sen	  273)	  met,	  varthelst	  det	  går.	  Hela	  Israel	  stod	  
	  vanmäktigt	  inför	  sina	  fiender,	  och	  Babels	  härar	  	  trampade	  deras	  helgedom	  och	  hånade	  
Israels	  	  Gud.	  Men	  vad	  hela	  nationen	  ej	  kunde	  göra,	  	  därför	  att	  den	  var	  förvärldsligad	  och	  
full	  av	  	  avguderi,	  det	  gjorde	  en	  enda	  helhjärtad	  man	  för	  	  Gud.	  Fast	  besluten	  att	  ej	  orena	  
sig,	  satte	  han	  	  sitt	  liv	  och	  sin	  ära	  på	  spel	  för	  sina	  fäders	  	  Gud	  och	  kom	  hela	  Babels	  rike	  att	  
darra	  för	  	  Israels	  Gud.	  Han	  vann	  respekt	  för	  sin	  Gud,	  och	  	  han	  vann	  respekt	  för	  sig	  själv.	  
Dan.	  6.	  	  
Dan 6:10 s 273 Daniel i lejongropen 10Men så snart Daniel hade fått veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus, 
varest han i sin övre sal hade fönster som voro öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han tre gånger om dagen ned på sina 
knän och bad och tackade sin Gud, såsom han förut hade plägat göra. 

	  	  Men	  dessa,	  som	  halvera	  med	  världen,	  förlora	  	  sitt	  inflytande.	  Det	  enda	  sättet	  att	  kunna	  
	  höja	  världen	  är	  att	  finna	  en	  fast	  punkt	  utom	  	  världen.	  Låtom	  oss	  kasta	  längre	  ut	  och	  våga	  
livet	  	  för	  sanningen!	  Då	  den	  judiska	  nationen	  stod	  i	  	  fara	  att	  bli	  nedsablad	  av	  
hedningarna,	  räddades	  	  den	  genom	  en	  ung	  kvinna,	  som	  sade:	  »Går	  jag	  	  förlorad,	  så	  går	  
jag	  förlorad”.	  
Est	  4:16	  s	  27	  ”Gå	  åstad	  och	  församla	  alla	  judar	  som	  finnas	  i	  Susan,	  och	  hållen	  fasta	  för	  mig;	  I	  skolen	  icke	  äta	  eller	  
dricka	  något	  under	  tre	  dygn,	  vare	  sig	  dag	  eller	  natt.	  Jag	  med	  mina	  tärnor	  vill	  ock	  sammalunda	  fasta;	  därefter	  vill	  jag	  gå	  
in	  till	  konungen,	  fastän	  det	  är	  emot	  lagen.	  Och	  skall	  jag	  gå	  förlorad,	  så	  må	  det	  då	  ske.”	  	  
	  Och	  hon	  segrade	  	  och	  vann	  en	  lysande	  seger.	  »Och	  vem	  vet,	  om	  	  icke	  Herren	  för	  en	  tid	  
sådan	  som	  denna	  har	  	  givit	  eder	  konungslig	  värdighet.»	  (Ester	  4:	  14.)	  
Est	  4:14	  s	  273Nej,	  om	  du	  tiger	  stilla	  vid	  detta	  tillfälle,	  så	  skall	  nog	  hjälp	  och	  räddning	  beredas	  judarna	  från	  något	  annat	  
håll,	  men	  du	  och	  din	  faders	  hus,	  I	  skolen	  förgöras.	  Vem	  vet	  om	  du	  icke	  just	  för	  en	  sådan	  tid	  som	  denna	  har	  kommit	  till	  
konungslig	  värdighet?”	  	  

Lydnad:	  att	  våga	  livet	  för	  sin	  tro	  
Kärnord:	  ”Men	  dessa,	  som	  halvera	  med	  världen,	  förlora	  	  sitt	  
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inflytande.	  Det	  enda	  sättet	  att	  kunna	  	  höja	  världen	  är	  att	  finna	  en	  
fast	  punkt	  utom	  	  världen.” 

Min	  rubrik:	  Kristliga	  föreningar	  –	  hoppfulla	  tecken	  
För femtio år sedan funnos inga kristliga ���föreningar för unge män i 
Sverige, ty ungdomen ���levde i sus och dus, men nu har ett nät 
av ���ungdomsföreningar utspunnit sig över hela den ���kristna världen. 
Vem vet, om icke I skolen göra ���ett kraftigt slag i missionen.  

	  	  Min	  rubrik:	  De	  ungas	  företräde:	  kraft,	  varm	  känsla,	  
oförsvagad	  viljekraft	  
Helgen	  edra	  liv	  åt	  Herren,	  och	  tagen	  sold	  	  i	  hans	  här.	  I	  skolen	  icke	  förhäva	  eder	  över	  de	  
	  gamla,	  ej	  heller	  med	  förkärlek	  omfatta	  en	  	  rörelse,	  därför	  att	  den	  är	  ny.	  I	  saknen	  mycket,	  
som	  	  de	  gamla	  äga.	  I	  haven	  icke	  deras	  erfarenhet.	  	  Hatten	  av	  för	  deras	  grå	  hår!	  »För	  dem	  
skall	  du	  	  stiga	  upp»,	  säger	  Herrens	  ord.	  Tyst,	  medan	  åldern	  	  talar,	  låt	  den	  gamle	  sitta	  
främst	  i	  bönehuset!	  	  Han	  är	  en	  vördad	  patriark.	  Låt	  honom	  nedkalla	  	  Guds	  (273	  sen	  
274)	  välsignelse	  över	  dig.	  Men	  du	  har	  något	  	  som	  de	  gamla	  sakna.	  Du	  har	  en	  framtid,	  en	  
	  vacker	  röst,	  en	  god	  hälsa	  och	  starka	  ben.	  Du	  	  har	  en	  varm	  känsla	  och	  en	  oförsvagad	  
viljekraft,	  	  och	  den	  är	  av	  stort	  värde	  i	  en	  trög	  och	  sömnig	  	  tid.	  	  
EG bryter ej den samhällsordning som ger de äldre företräde. 
Samtidigt öppnar han för ungdomen. 

Min	  rubrik:	  EG,	  det	  måste	  vara	  måtta	  även	  på	  förståndigheten	  
	  	  A n d a s 	   u t ! 	   S j u n g ! 	  I	  himmelen	  sjunga	  de	  	  144	  tusen	  tecknade.	  
Upp	  7:4	  s	  2744Och	  jag	  fick	  höra	  antalet	  av	  dem	  som	  voro	  tecknade	  med	  insegel,	  ett	  hundra	  fyrtiofyra	  tusen	  tecknade,	  
av	  alla	  Israels	  barns	  stammar;	  	  
 Varför skulle då hans unga ���skara, som bär Andens insegel, vara stum? I ���ären de gamlas 
sångkör. Bed! Barnen, intaga ���himmelriket, och den nyomvände har makt över ���Guds hjärta. 
Tro, att han hör dig. V i t t n a !  ���Låt mig höra, vad du har funnit i min Jesus. ���Om ditt hjärta slår 
tre slag före visaren, så ���att din bekännelse ej är fullt sansad, hör jag dig ���ändå så gärna. Den 
formfulländade kristendomen ���behöver plöjas av edra plogar. Det måste vara ���måtta även i 
förståndigheten. Lev för Jesus!  

	  	  Han	  är	  din	  mästare.	  Försumma	  ingen	  lektion.	  	  Var	  uppmärksam.	  Blott	  den	  sanning,	  som	  
helgar	  	  ditt	  hjärta,	  upplyser	  dig.	  Trohet	  mot	  det	  ljus	  	  man	  har	  leder	  till	  mera	  ljus.	  Ihärdigt	  
arbete	  	  adlar.	  Håll	  i!	  Veklingar	  ärva	  aldrig	  livets	  krona.	  	  	  
Till	  ungdomars	  fördel:	  Måtta	  även	  på	  förståndighetens	  företräde,	  
livet	  måste	  få	  komma	  fram,	  utvecklingens	  möjligheter	  
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Bibelanknytningarna	  
*	  	  	  	  associativ	  anknytning	  
**	  	  exemplifierande	  anknytning	  
***	  relevant	  anknytning	  
	  
**2	  Mos	  16:3	  s	  270	  Israels	  barn	  sade	  till	  dem:	  ”Ack	  att	  vi	  hade	  fått	  dö	  för	  HERRENS	  hand	  i	  Egyptens	  land,	  där	  vi	  sutto	  
vid	  köttgrytorna	  och	  hade	  mat	  nog	  att	  äta!	  Men	  I	  haven	  fört	  oss	  hitut	  i	  öknen	  för	  att	  låta	  hela	  denna	  hop	  dö	  av	  hunger.”	  	  
**4	  Mos	  22:25	  s	  270	  25När	  nu	  åsninnan	  såg	  HERRENS	  ängel,	  trängde	  hon	  sig	  mot	  muren	  och	  klämde	  så	  Bileams	  ben	  
mot	  muren;	  och	  han	  slog	  henne	  ännu	  en	  gång.	  
*2	  Kon	  4:39	  f	  s	  271	  Och	  en	  av	  dem	  gick	  ut	  på	  marken	  för	  att	  plocka	  något	  grönt;	  då	  fick	  han	  se	  en	  vild	  slingerväxt,	  och	  
av	  den	  plockade	  han	  något	  som	  liknade	  gurkor,	  sin	  mantel	  full.	  När	  han	  sedan	  kom	  in,	  skar	  han	  sönder	  dem	  och	  lade	  
dem	  i	  soppgrytan;	  ty	  de	  kände	  icke	  till	  dem.	  	  Och	  de	  öste	  upp	  åt	  männen,	  för	  att	  de	  skulle	  äta.	  Men	  så	  snart	  de	  hade	  
begynt	  äta	  av	  soppan,	  gåvo	  de	  upp	  ett	  rop	  och	  sade:	  ”Döden	  är	  i	  grytan,	  du	  gudsman!”	  Och	  de	  kunde	  icke	  äta.	  	  
	  
***Est	  4:14	  s	  273Nej,	  om	  du	  tiger	  stilla	  vid	  detta	  tillfälle,	  så	  skall	  nog	  hjälp	  och	  räddning	  beredas	  judarna	  från	  något	  
annat	  håll,	  men	  du	  och	  din	  faders	  hus,	  I	  skolen	  förgöras.	  Vem	  vet	  om	  du	  icke	  just	  för	  en	  sådan	  tid	  som	  denna	  har	  
kommit	  till	  konungslig	  värdighet?”	  	  
***Est	  4:16	  s	  27	  ”Gå	  åstad	  och	  församla	  alla	  judar	  som	  finnas	  i	  Susan,	  och	  hållen	  fasta	  för	  mig;	  I	  skolen	  icke	  äta	  eller	  
dricka	  något	  under	  tre	  dygn,	  vare	  sig	  dag	  eller	  natt.	  Jag	  med	  mina	  tärnor	  vill	  ock	  sammalunda	  fasta;	  därefter	  vill	  jag	  gå	  
in	  till	  konungen,	  fastän	  det	  är	  emot	  lagen.	  Och	  skall	  jag	  gå	  förlorad,	  så	  må	  det	  då	  ske.”	  	  
	  
***Dan 6:10 s 273 Daniel i lejongropen 10Men så snart Daniel hade fått veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus, 
varest han i sin övre sal hade fönster som voro öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han tre gånger om dagen ned på sina 
knän och bad och tackade sin Gud, såsom han förut hade plägat göra. 

***Amos 6:6 s 272 I som dricken vin ur stora bålar och bruken salvor av yppersta olja, 
	  
*Jona	  1:2	  f	  s	  271Och	  HERRENS	  ord	  kom	  till	  Jona,	  Amittais	  son;	  han	  sade:	  2”Stå	  upp	  och	  begiv	  dig	  till	  Nineve,	  den	  stora	  
staden,	  och	  predika	  för	  den;	  ty	  deras	  ondska	  har	  kommit	  upp	  inför	  mitt	  ansikte.”	  3Men	  Jona	  stod	  upp	  och	  ville	  fly	  till	  
Tarsis,	  undan	  HERRENS	  ansikte.	  Och	  han	  for	  ned	  till	  Jafo	  och	  fann	  där	  ett	  skepp	  som	  skulle	  gå	  till	  Tarsis.	  Och	  sedan	  
han	  hade	  erlagt	  betalning	  för	  resan,	  steg	  han	  ombord	  därpå	  för	  att	  fara	  med	  till	  Tarsis,	  undan	  HERRENS	  ansikte.	  
(därefter	  stormen)	  
	  
***Matt	  4:19	  s	  270	  Och	  han	  sade	  till	  dem:	  ”Följen	  mig	  så	  skall	  jag	  göra	  eder	  till	  människofiskare.”	  	  
***Matt	  7:21	  s	  272	  21Icke	  kommer	  var	  och	  en	  in	  i	  himmelriket,	  som	  säger	  till	  mig:	  ’Herre,	  Herre’,	  utan	  den	  som	  gör	  
min	  himmelske	  Faders	  vilja.	  	  	  
*Matt	  27:25	  s	  272	  Och	  allt	  folket	  svarade	  och	  sade:	  ”Hans	  blod	  komme	  över	  oss	  och	  över	  våra	  barn������ 
**Matt	  27:29	  s	  272	  och	  vredo	  samman	  en	  krona	  av	  törnen	  och	  satte	  den	  på	  hans	  huvud,	  och	  i	  hans	  högra	  hand	  satte	  de	  
ett	  rör.	  Sedan	  böjde	  de	  knä	  inför	  honom	  och	  begabbade	  honom	  och	  sade:	  ”Hell	  dig,	  judarnas	  konung!”	  	  
men	  icke	  bekymren	  eder	  om	  Josefs	  skada!	  	  
	  
***Apg	  9:25	  s	  271togo	  hans	  lärjungar	  honom	  en	  natt	  och	  släppte	  honom	  ut	  genom	  muren,	  i	  det	  att	  de	  sänkte	  ned	  
honom	  i	  en	  korg.	  	  
	  
***Fil	  3:7	  f	  s	  271	  Men	  allt	  det	  som	  var	  mig	  en	  vinning,	  det	  har	  jag	  för	  Kristi	  skull	  räknat	  såsom	  en	  förlust.	  8Ja,	  jag	  
räknar	  i	  sanning	  allt	  såsom	  förlust	  mot	  det	  som	  är	  långt	  mer	  värt:	  kunskapen	  om	  Kristus	  Jesus,	  min	  Herre.	  Ty	  det	  är	  
för	  hans	  skull	  som	  jag	  har	  gått	  förlustig	  alltsammans	  och	  nu	  räknar	  det	  såsom	  avskräde,	  på	  det	  att	  jag	  må	  vinna	  
Kristus	  	  
***2	  Tim	  4:7	  f	  s	  271	  8Nu	  ligger	  rättfärdighetens	  segerkrans	  tillreds	  åt	  mig,	  och	  Herren,	  den	  rättfärdige	  domaren,	  skall	  
giva	  den	  åt	  mig	  på	  ”den	  dagen”,	  och	  icke	  åt	  mig	  allenast,	  utan	  åt	  alla	  som	  hava	  älskat	  hans	  tillkommelse.	  Jag	  har	  
kämpat	  den	  goda	  kampen,	  jag	  har	  fullbordat	  mitt	  lopp,	  jag	  har	  bevarat	  tron.	  
***Hebr	  13:13	  s	  271Låtom	  oss	  alltså	  gå	  ut	  till	  honom	  ”utanför	  lägret”	  och	  bära	  hans	  smälek.	  	  
	  
*Upp	  7:4	  s	  2744Och	  jag	  fick	  höra	  antalet	  av	  dem	  som	  voro	  tecknade	  med	  insegel,	  ett	  hundra	  fyrtiofyra	  tusen	  tecknade,	  
av	  alla	  Israels	  barns	  stammar;	  	  

	  


