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(En	  tjänarinna	  och	  hennes	  lön.doc)	  
Brev	  till	  nyomvända	  
III	  Grunddragen	  i	  barnets	  karaktär	  
3	  En	  tjänarinna	  och	  hennes	  lön	  
	  
Livsprincipen	  
Livets	  ändamål	  är	  att	  tjäna.(här	  rubricerat	  Livsprincipen)	  Detta	  
sagt	  för	  att	  uppmärksamma	  och	  medvetandegöra	  dem	  med	  
underordnade	  funktioner	  (jmf	  rubrikens	  tjänarinnor)	  .	  
Medvetandegöra	  dem	  därför	  att	  de	  nedvärderar	  sitt	  eget	  tjänande.	  
Syftet	  är	  vidare	  att	  klandra	  husmödrarna	  som	  inte	  tillräckligt	  
värderar	  sitt	  tjänstefolk.	  
EG	  har	  ej	  i	  tankarna	  att	  spränga	  rådande	  samhällsordning	  något	  
som	  annars	  EG:s	  uppvärdering	  av	  tjänandet	  skulle	  ge	  anledning	  
till.	  Den	  sprängningen	  får	  anstå	  till	  den	  yttersta	  dagen	  (min	  anm).	  
	  
Att	  observera	  
EG	  kritiserar	  ej	  Abraham	  trots	  hans	  halvdana	  insats	  för	  den	  av	  EG	  
prisade	  Hagar.	  Däremot	  indirekt	  Sara.	  
	  
Stycke	  för	  stycke	  
”Och Abraham tog en flaska med vatten och lade på Hagars skuldra”. 1 Mos 21:14 
Inneliggande kapital äro döda. Den rike kornbonden efterlämnade en stor förmögenhet men dog, innan han 
börjat leva. Han saknades därför icke heller i döden, ty han hade aldrig levat för någon annan än sig själv. Ej 
under, att skriften kallar honom en dåre! S 212 
Inneliggande kapital, inkl att enbart leva för egen vinning, visar att 
kapitalägaren är död. 
	  
Livets ändamål är att tjäna. I allmänhet värderar man en sak för nyttans skull. Krokodilen skapades för att leka, 
människan för att arbeta. Ps. 104.  Den som, hindrad av en eller annan orsak, förlorar det ena tillfället efter det  
andra att tjäna Gud i sina medmänniskor, känner icke Mästaren i konsten att leva.  
 
Den ödmjuke Himlaprinsen utblottade sig själv och blev fattig för att kunna tjäna de fattiga och göra dem rika.  
Jag är mitt ibland eder såsom den där tjänar. s 212 

Livets ändamål är att tjäna. Tjänandet innebär liv. Förebild: Kristus. 
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Under det att hans egna umgingos med tankar på att vinna någon storhet inom hans rike, nedlät han sig själv till  
den ringaste. Salomo hade tolv tusen ridhästar. När Guds Son gjorde sitt inträde i Jerusalem, red han på en lånad 
åsna. Kejsaren av Kina kan berömma sig av 425 funktionärer, vilka äro upptagna med att vaka över hans 
enskilda person. Människosonens ära bestod i att tjäna och giva sitt liv till lösen för många. S 212 f  
Kristus kontrasteras mot lärjungarna, Salomo och kejsaren av Kina. 
Dessa härskar eller vill härska, Kristus tjänar och ger sitt liv. 
 
1:o.	  Klaga	  därför	  icke:	  Jag	  är	  blott	  en	  	  tjänarinna!	  Utan	  tacka	  Herren,	  att	  du	  har	  fått	  ingå	  i	  
det	  	  ämbete,	  som	  han	  så	  högt	  ärade	  genom	  att	  själv	  	  antaga	  en	  tjänares	  skepelse.	  Vad	  
blev	  Guds	  Son,	  då	  han	  	  kom	  hit	  på	  jorden?	  En	  timmerman.	  I	  sin	  	  lärareverksamhet	  gjorde	  
han	  väl	  och	  hjälpte	  alla,	  och	  slutligen	  	  gav	  han	  sitt	  liv	  till	  ett	  skuldoffer.	  Vad	  lön	  fick	  han	  
	  på	  jorden?	  En	  sargad	  kropp,	  en	  törnekrona,	  ett	  kors	  	  mellan	  tvenne	  rövare.	  Svaret	  på	  
hans	  förbarmande	  	  kärlek	  blev	  det	  hårdnackade	  folkets	  rop:	  korsfäst!	  S	  213	  
Parenesen inleds. Tjänarinnan bör tacka för att hon genom sitt 
tjänande får ingå i Jesu ämbete. Indirekt påpekas att hon inte skall 
förvänta lön. Kristi lön: korsfäst. 

Hagar,	  se	  på	  den	  störste	  ibland	  tjänare!	  Om	  	  ingen	  förstår	  eller	  ens	  vill	  uppskatta	  och	  värdera	  	  din	  ringa	  
tjänst,	  var	  trogen	  intill	  döden.	  Din	  	  tåresådd	  skall	  bära	  frukt	  i	  sin	  tid.	  	  
	  	  	  	  Du	  är	  Guds	  tjänarinna.	  Till	  denna	  hushållning	  	  hör	  ej	  allenast	  en	  Petrus	  med	  himmelrikets	  	  nycklar,	  utan 
även en snäll och vänlig Rode med ���nyckeln till den gamla porten. Apg. 12:12.  
Och	  inför	  	  Gud	  är	  det	  en	  lika	  dyrbar	  gudstjänst	  att	  insätta	  	  en	  liten	  häkta	  i	  tabernaklets	  tapeter	  som	  att	  
	  utskära	  nådastolens	  keruber.	  Det	  ena	  är	  lika	  	  nödvändigt	  som	  det	  andra;	  och	  samme	  Gud,	  som	  	  meddelade	  
sin	  tjänare	  lagens	  ord,	  gav	  Besalel	  och	  	  Oholiab	  vishet	  och	  förstånd	  till	  helgedomens	  	  arbeten.	  2	  M.	  36.	  Gud 
verkar lika stort och lika ���kraftigt i barnkammaren som i kyrkan. ������ 
	  	  	  	  Vilket	  solsken	  en	  vänlig	  Rode	  sprider,	  då	  hon	  	  sjunger	  lika	  glatt	  vid	  skurbaljan	  som	  i	  det	  	  samlade	  
bönemötet!	  De	  nätta	  stegen,	  som	  bära	  en	  glad	  	  tjänarinna	  till	  porten	  för	  att	  lyssna	  efter	  en	  Jesu	  	  lärjunge,	  
leda	  upp	  till	  hans	  tron,	  som	  sade:	  »Den,	  som	  vill	  vara	  störst	  ibland	  eder,	  han	  skall	  vara	  	  allas	  dräng.»	  En	  
ängel,	  som	  öppnade	  fängelset	  för	  	  Petrus,	  och	  en	  Rode	  med	  sin	  portnyckel	  äro	  i	  	  samma	  uppdrag.	  I	  mån	  
som	  du	  får	  klart	  för	  dig,	  att	  din	  	  plats	  är	  dig	  given	  av	  Gud,	  skall	  ditt	  hjärta	  värmas	  	  att	  helga	  varje	  ögonblick	  
där	  till	  Mästarens	  tjänst.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Tröttna	  ej!	  Var	  överflödande	  i	  kärleken	  mot	  	  alla!	  Beder	  någon:	  »Giv	  mig	  att	  dricka!»	  
så	  	  vattna	  även	  hans	  kameler.	  Du	  anar	  ej,	  vart	  en	  liten	  	  handling,	  gjord	  i	  kärlek,	  kan	  föra	  
dig.	  Det	  	  betecknande	  för	  Lammets	  brud	  är	  ett	  uppoffrande	  	  sinne.	  Den	  mödosamma	  
axplockningen	  för	  dig	  	  med	  varje	  dag	  närmare	  brudgummens	  hjärta,	  om	  	  du	  är	  på	  
skyldemannens	  åker.	  Tro	  ej,	  att	  din	  	  plats	  är	  alltför	  ringa	  för	  det	  stora	  offret	  av	  ett	  
	  människoliv.	  Låt	  Kristi	  kärlek	  upphöja	  din	  ringa	  	  tjänst.	  Hagar!	  Du	  är	  Guds	  tjänarinna.	  	  	  s	  213	  f.	  
Exemplifieringar. Maning. Mödor i små ting ”på skyldemannens åker” 
för närmare brudgummens hjärta. Betyder detta att den kristna 
kontexten är avgörande? 

Du	  kan	  utöva	  ett	  vidsträckt	  inflytande	  genom	  	  överförandet	  av	  ditt	  hjärtas	  kärlek	  i	  små	  
ting.	  	  Varje	  människas	  karaktär	  synes	  i	  hennes	  arbete,	  	  och	  våra	  händers	  verk	  bära	  spår	  
av	  de	  	  bevekelsegrunder,	  som	  driva	  oss.	  En	  avdammad	  stol	  	  och	  en	  ringa	  huvudgärd	  kan	  
understundom	  utöva	  	  större	  inflytande	  än	  predikstolen,	  då	  dessa	  	  vardagliga	  ting	  bära	  
spåren	  av	  en	  tillgiven	  kärlek.	  	  En	  sann	  lärjunge	  giver	  en	  bägare	  friskt	  vatten.	  	  Och	  denna	  
tjänst	  lönar	  Gud.	  S	  214	  

Vidsträckt inflytande genom överförande av ditt hjärtas kärlek i små 
ting. 
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2:o. En flaska vatten för Hagar! Det bästa en ���människa kan giva motsvarar på sin höjd det minsta ���Gud giver. 
Dock böra vi vara tacksamma för varje ���kärleksbevisning vi få röna av våra medmänniskor. Abraham sände en 
flaska vatten med Hagar. Denna ���handling vittnar om deltagande omsorg, då Sara ���däremot ej synes hava någon 
tacksamhetsgärd för ���sin Hagar i avskedsstunden. En gammal ���trotjänarinna avskedas utan pension. Hagars sista 
lön ���på jorden var en flaska vatten.  

������Det finnes tyvärr mången husmoder, som ���värderar tjänarinnan icke för hennes egentliga värde ���utan av 
egennyttan. Så länge pigan är flink i ���sina göromål och gagnar familjens intressen, är ���hon avhållen för sin 
duglighet, ehuru hon sällan ���torde röna den uppmuntran hon behöver. Hon ���betraktas icke såsom medlem av den 
familj hon ���tjänar, utan bara som tjänarinna. Vad är då ���tjänarinnans lön? Understundom otack, klander, ���ovilja, 
hat, en törnekrona, ett kors.  

������Förgäten och glömd for hon bort ifrån det ���hem, där hon i början omfattades med varma ���sympatier men sedan göt 
så många tårar. Se ���på henne, där hon drager å färde, kanske en ���föräldralös flicka, med sin lilla packning av 
slitna ���kläder. Låt vara att hon är blott en tjänarinna, ���hon har ett hjärta även hon, och det skulle 
vara ���tacknämligare att i avskedsstunden offra en tår ���eller ett par vänliga ord för hennes skull än att ���bjuda sina 
vänner på en dyrbar aftonmåltid.  

	  	  En	  vänlig	  blick	  kostar	  ju	  så	  föga,	  ett	  par	  	  vänliga	  ord	  äro	  så	  lätt	  uttalade	  men	  hava	  en	  	  underbar	  verkan.	  
Har	  du	  ej	  ett	  gott	  ord	  för	  Hagar?	  	  Du	  kanske	  aldrig	  får	  se	  henne	  förrän	  på	  	  uppståndelsens	  morgon.	  
Hurudant	  skall	  mötet	  bliva	  där?	  	  s	  214	  f	  
Abraham kritiseras ej men indirekt Sara som inte visar Hagar någon 
tacksamhet i avskedets stund. Detta för över i kritik av husmödrar som 
inte värderar sina tjänarinnor.  

Bibelanknytningarna 

Bibelanknytningarna tydliga och relevanta 

������1	  Mos	  16:6	  s	  213	  Och	  Abram	  sade	  till	  Saraj:	  Si,	  din	  tjänstekvinna	  är	  i	  din	  hand;	  gör	  med	  henne	  som	  dig	  
täckes!	  Och	  Saraj	  förödmjukade	  henne,	  så	  att	  hon	  flydde	  ifrån	  henne.	  	  
1 Mos 21:13 s 212 Och Abraham stod upp bittida på morgonen och tog bröd och en flaska med vatten och lade 
på Hagars skuldra och pilten med och lät henne gå. Och hon gick sin väg och irrade omkring i Beer–Sebas öken.  
1	  Mos	  21:14	  s	  214	  	  Och	  Abraham	  stod	  upp	  bittida	  på	  morgonen	  och	  tog	  bröd	  och	  en	  flaska	  med	  vatten	  och	  
lade	  på	  Hagars	  skuldra	  och	  pilten	  med	  och	  lät	  henne	  gå.	  Och	  hon	  gick	  sin	  väg	  och	  irrade	  omkring	  i	  Beer–
Sebas	  öken.	  	  

2	  Mos	  36:1	  s	  213	  Och	  Bezaleel	  och	  Oholiab	  och	  alla	  andre	  konsförfarne	  män,	  åt	  hvilka	  Herren	  hade	  gifvit	  
vishet	  och	  förstånd	  att	  kunna	  verkställa	  alla	  arbeten	  vid	  helgedomens	  förfärdigande,	  gjorde	  allt	  hvad	  
Herren	  hade	  budit.	  	  
	  
Rut	  2:2	  s	  214Och	  Rut,	  Moabitiskan,	  sade	  till	  Noomi:	  Lt	  mig	  gå	  ut	  på	  åkern	  och	  plocka	  ax	  efter	  den	  för	  
hvilkens	  ögon	  jag	  finner	  nåd!	  Och	  hon	  svarade	  henne:	  Gack,	  min	  dotter!	  	  
	  
1	  Kon	  4:26	  s	  212	  Och	  Salomo	  hade	  fyratio	  tusen	  spiltor	  för	  sina	  vagnshästar	  och	  tolf	  tusen	  ridhästar.	  	  
Jes 53:10 s 213 Det behagade HERREN att slå honom med krankhet: om hans liv så bleve ett skuldoffer, då 
skulle han få se avkomlingar och länge leva, och HERRENS vilja skulle genom honom hava framgång.  
	  
Ps	  104:23	  s	  212	  Så	  går	  människan	  ut	  till	  sin	  gärning	  och	  till	  sitt	  arbete	  intill	  aftonen.	  	  
Ps	  104:26	  s	  212	  Där	  gå	  skeppen	  sin	  väg	  fram,	  där	  är	  Leviatan,	  som	  du	  skapat	  leka	  däri.	  	  
	  
Matt	  9:35	  s	  213	  Och	  Jesus	  gick	  omkring	  i	  alla	  städerna	  och	  byarna,	  lärde	  i	  deras	  synagogor	  och	  predikade	  
evangelium	  om	  riket	  och	  botade	  allt	  slags	  sjukdom	  och	  allt	  slags	  bräcklighet	  bland	  folket.	  	  
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Matt	  16:19	  s	  213	  Och	  jag	  skall	  gifva	  dig	  himmelrikets	  nycklar,	  och	  allt	  hvad	  du	  binder	  på	  jorden,	  det	  skall	  
vaa	  bundet	  i	  himmelen,	  och	  allt	  hvad	  du	  löser	  på	  jorden,	  det	  skall	  vara	  löst	  i	  himmelen.	  	  
Matt	  20:27	  s	  213	  Och	  hvilken	  som	  vill	  blifva	  främst	  ibladn	  eder,	  han	  vare	  eder	  dräng;	  	  
Matt 21:5 s 212 ”Sägen till dottren Sion: Se, din konung kommer till dig, saktmodig och ridande på en åsna, på 
en arbetsåsninnas fåle!” 
Matt	  25:35	  s	  214	  Ty	  jag	  var	  hungrig,	  och	  I	  gåfven	  mig	  att	  äta;	  jag	  var	  törstig,	  och	  I	  gåfven	  mig	  att	  dricka;	  jag	  
var	  främling,	  och	  I	  härbergeraden	  mig;	  	  
	  
Mark	  6:3	  s	  213	  Är	  denne	  icke	  timmermannen,	  Marias	  son,	  och	  broder	  till	  Jakob	  och	  Joses	  och	  Judas	  och	  
Simon,	  och	  äro	  icke	  hans	  systrar	  här	  hos	  oss?	  Och	  de	  togo	  anstöt	  af	  honom.	  	  
Mark 10:45 s 213 Ty människosonen har icke kommit för att låta tjäna sg, utan för att tjäna och gifva sitt lif till 
lösen för många.  
Mark	  15:13	  s	  213	  Då	  ropade	  de	  åter:	  Korsfäst	  honom	  !	  	  
	  
Luk	  12:20	  s	  212	  Men	  Gud	  sade	  till	  honom:	  ’Du	  dåre,	  i	  denna	  natt	  skall	  din	  själ	  utkrävas	  av	  dig;	  vem	  skall	  då	  
få	  vad	  du	  har	  samlat	  i	  förråd?’	  
Luk	  22:24	  s	  212	  En	  tvist	  uppstod	  ock	  mellan	  dem	  om	  vilken	  av	  dem	  som	  skulle	  räknas	  för	  den	  störste.	  
	  
Apg	  12:7	  ff	  s	  213	  f	  Och	  se,	  en	  Herrens	  ängel	  stod	  där,	  och	  ett	  sken	  lyste	  i	  rummet,	  och	  han	  stötte	  Petrus	  i	  
sidan	  och	  väckte	  honom,	  sägande:	  Stå	  genast	  upp.	  ….	  Och	  han	  gick	  ut	  och	  följde	  honom…	  Apg	  12:7	  ff	  
Apg	  12:13	  f	  	  s	  213	  Men	  när	  han	  klappade	  på	  dörren	  till	  porten,	  kom	  en	  tjänsteflicka	  vid	  namn	  Rode,	  ut	  för	  
att	  höra	  hvem	  det	  var.	  Och	  då	  hon	  igenkände	  Petri	  röst,	  lät	  hon	  i	  glädjen	  icke	  upp	  porten,	  utan	  lopp	  in	  och	  
berättade,	  att	  Petrus	  stod	  utanför	  porten.	  	  

 

 
 
	  


