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Vishetens	  väg	  
IX Inför Gud 

Kristusmötet	  
Efterföljelse	  i	  självuppoffring	  =vägen	  till	  den	  lidande	  Kristus,	  
smord	  med	  glädjens	  olja	  285	  
	  
1	  Stå	  inför	  Herrens	  ansikte	  (föregripet	  i	  3	  Mos)	  
Allt	  kristenlivs	  syfte,	  rörelsens	  mening,	  helgelsens	  syfte	  
	  
2	  Stå	  inför	  Herrens	  ansike	  
är	  att	  dö	  för	  andra	  och	  där	  finna	  den	  lidande	  Kristus	  och	  den	  
sanna	  livsglädjen.	  285	  f	  
	  
3	  Stå	  inför	  Herrens	  ansikte	  
det	  är	  få	  som	  står	  inför	  Herrens	  ansikte	  284	  
	  
Att	  observera	  
Att	  stå	  inför	  Herrens	  ansikte,	  betyder	  samtidigt	  hängivenhet	  till	  
Kristus.	  Ingen	  skillnad	  på	  det	  ena	  och	  det	  andra	  284	  
	  
Som	  vanligt	  
”Ej vare du modlös därför, att din ���plats är så oansenlig och ringa. Du 
är högt ���värderad i hans ögon, som aldrig kan förgäta”. 287 
	  
Bipoänger	  citat	  
”I	  tredje	  Mosebok,	  som	  förebildar	  Andens	  verk	  i	  den	  förlossade	  
själen”…282	  
”En	  kristlig	  karaktär	  fullkomnas	  ej	  annorstädes	  än	  inför	  Gud”.	  284	  
”En	  religiös	  lidelse	  är	  nyckfull,	  och	  ju	  längre	  du	  kan	  hålla	  den	  på	  
avstånd	  från	  dig,	  ju	  bättre.	  De	  som	  ivrigast	  ropa:	  ”Hosianna,	  
Davids	  son!”	  äro	  de	  första	  att	  ropa:	  ”Korsfäst!”	  då	  deras	  
skötesynder	  angripas”.	  285	  
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Inför Gud. S 282 

	  	  »Vandra	  inför	  mitt	  ansikte,	  och	  var	  fullkomlig.»	  
1 Mos 17:1 s 2821När Abram var nittionio år gammal, uppenbarade sig HERREN för honom och sade till honom: ”Jag är 
Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig. (fullkomlig Bibelkommisionen)  

Min	  rubrik:	  Inför	  Herrens	  ansikte	  vid	  ökenvandringen	  
	  	  	  Sedan	  Herren	  hade	  fört	  Israel	  ut	  ur	  Egyptens	  	  land,	  tog	  han	  sin	  boning	  mitt	  ibland	  dem,	  
	  såsom	  en	  fader	  i	  kretsen	  av	  sin	  familj,	  och	  de	  	  voro	  i	  fråga	  om	  sitt	  val	  ej	  längre	  hänvisade	  
	  till	  egna	  tycken	  och	  meningar,	  ty	  de	  voro	  Herrens	  	  egendom,	  och	  deras	  liv	  stod	  under	  
hans	  ledning.	  	  I	  tredje	  Mosebok,	  som	  förebildar	  Andens	  verk	  	  i	  den	  förlossade	  själen,	  
förekommer	  det	  ordet:	  	  »inför	  Herrens	  ansikte»	  	  
3	  Mos	  1:5	  s	  282	  bl	  a	  5Och	  han	  skall	  slakta	  ungtjuren	  inför	  HERRENS	  ansikte;	  och	  Arons	  söner,	  prästerna,	  skola	  bära	  
fram	  blodet,	  och	  de	  skola	  stänka	  blodet	  runt	  omkring	  på	  det	  altare	  som	  står	  vid	  ingången	  till	  uppenbarelsetältet.	  	  
omkring femtio gånger, ���och vi se, att Israels vandring, huru bedrövlig ���den än synes vara, ej 
var främmande för ���Herrens ansikte. Hans ögon vilade dag och natt ���över dem, och han ledde 
sitt folk, sin arvedels ���hjord, vid eld- och molnstoden. Varje offer skulle ���frambäras och varje 
sak avgöras inför Herrens ���ansikte, och ingen ibland dem kunde röra hand ���eller fot utom ljuset 
av Guds närvaro. ������ 

Min	  rubrik:	  Inför	  Herrens	  ansikte,	  det	  nya	  förbundets	  signum	  
Att lösgöra våra hjärtan från de lägre ���begärens makt och bringa oss in i fulla ljuset av 
Guds ���närvaro, så att vi göra allt inför Gud och äro ���till för honom allena -— därtill syftar allt 
Guds verk. En erfarenhet, som ej bringar själen ���närmare Kristus, är utan ändamål för det 
kristliga ���livet, och ett steg, som icke för själen ut från ���sig själv och 282 sedan 283) in i 
Kristus, är förfelat. Varje steg ���framåt är ett steg närmare Gud. Till ett liv inför ���Herrens ansikte 
kallas du, min unge vän, och du ���skall där vinna den sanna karaktären.  

Min	  rubrik:	  De	  bästa	  människor	  stå	  inför	  Herren	  	  	  
1:o. D e  b ä s t a  m ä n n i s k o r  s t å  i n f ö r  ���G u d . En person är, vad han är, då ingen 
ser ���honom. Så länge vi röna någon uppmuntran, av ���människor och gynnas av medgång, är 
det ���jämförelsevis lätt att vara uppoffrande och ���verksamma; men då vi lämnas allena att göra 
ett ���arbete under hans ögon, eller då han ställer oss på en ���ringa plats, där ingen uppskattar och 
värderar ���oss, då uppenbaras vår inre karaktär och de ���uppsåt, som driva oss.  

������Abel, den förste martyren, Enok, ���mönstervandraren, Noah, predikanten, Abraham, den ���förste 
pilgrimsfadern, Mose, den gudsmannen, Elia, ���eldsprofeten, Job, den anfäktade, David, 
den ���triumferande, Daniel, himmelens älskling, och alla ���forntidens heliga hava stått inför Gud, 
låt vara ���någon av dessa för en tid varit nära att förlora ���sin sköna och heliga ställning. De 
kända orden ���»inför vilken jag står» uttrycka allra bäst deras ���ställning. I bibelkommissionens 
översättning har ���man utbytt dessa ord »inför Gud» med »tjänare», ���och det ena går på ett ut 
med det andra. ���Men »vilkens tjänare jag är» angiver personens ���uppgift, att han är Guds 
tjänare, och orden ���»inför vilken jag står» bestämma, enligt vad jag ���tror, hans värdighet och 
rang som tjänare, ���nämligen så, att han är en utvald tjänare, som ���dagligen uppvaktar sin herre; 
och vidare säga dessa ���ord h u r u  han, genom aktgivande på sin Herre, ���skall kunna fylla sin 
uppgift. ������ 
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Min	  rubrik:	  En	  kristlig	  karaktär	  fullkomnas	  ej	  annorstädes	  än	  
inför	  Gud	  
Såsom	  den	  österländske	  tjänaren,	  då	  han	  stod	  	  inför	  sin	  herre,	  hade	  sina	  blickar	  
oavlåtligt	  fästade	  	  på	  honom,	  redo	  att	  lyda	  den	  minsta	  vink,	  (283	  sedan	  284)	  så	  	  kallas	  
även	  du	  att	  stå	  inför	  Gud	  och,	  oberoende	  	  av	  andras	  omdömen,	  endast	  giva	  akt	  på	  
honom,	  	  görande	  hans	  vilja	  med	  liv	  och	  lust!	  Och	  var	  	  och	  en	  som	  är	  villig	  att	  gå	  den	  
fördolda	  	  trohetens	  väg,	  han	  är	  en	  utvald	  tjänare,	  vare	  sig	  	  han	  är	  timmerman	  eller	  
filosof,	  barnjungfru	  eller	  	  teolog.	  -‐—	  Inför	  Gud	  stå	  änglar	  och	  helgon.	  	  Medvetna	  om	  
h a n s 	  välbehag,	  äro	  de	  alltid	  saliga	  	  i	  sin	  gärning	  och	  fasta,	  orubbliga	  och	  överflödande	  	  i	  
hans	  verk.	  En	  kristlig	  karaktär	  fullkomnas	  	  ej	  annorstädes	  än	  inför	  Gud.	  Vi	  måste	  lämna	  
	  andras	  tycken	  och	  meningar	  och	  gå	  i	  döden	  med	  	  vårt	  namn	  för	  att	  utvecklas	  i	  ädelmod	  
och	  	  kristliga	  dygder.	  »Vandra	  inför	  mitt	  ansikte,	  och	  var	  	  fullkomlig.»	  
(Bibelkommissionens	  översättning)	  
1	  Mos	  17:1	  s	  284	  När	  Abram	  var	  nittionio	  år	  gammal,	  uppenbarade	  sig	  HERREN	  för	  honom	  och	  sade	  till	  honom:	  ”Jag	  
är	  Gud	  den	  Allsmäktige.	  Vandra	  inför	  mig	  och	  var	  ostrafflig.	  	  

	  
Min	  rubrik:	  Paulus:	  odelad	  hängivenhet	  för	  Kristus	  
Eller	  med	  andra	  ord:	  låt	  mig	  vara	  	  den	  ende	  för	  ditt	  liv,	  och	  var	  du	  e t t 	  hjärta	  	  och	  en	  
odelad	  vilja.	  Var	  h e l .	  -‐—	  Vad	  gjorde	  	  Paulus	  så	  framgångsrik?	  Hans	  odelade	  hängivenhet	  
	  för	  Kristus	  och	  hans	  iver	  att	  vinna	  honom.	  	  Han	  var	  en	  helgjuten	  kristen.	  Detta	  är	  hela	  
	  hemligheten.	  »Men	  allt	  som	  var	  mig	  en	  vinning,	  	  det	  har	  jag	  räknat	  såsom	  förlust	  för	  
Kristi	  skull	  	  och	  räknar	  det	  fortfarande	  så,	  ja,	  jag	  räknar	  det	  	  såsom	  avskräde,	  på	  det	  att	  
jag	  må	  vinna	  	  Kristus.»	  (Fil.	  3.)	  	  
Fil	  3:7	  f	  s	  284	  7Men	  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	  	  
»Och	  för	  egen	  del	  aktar	  jag	  livet	  	  intet	  värt,	  på	  det	  att	  jag	  må	  fullborda	  loppet	  	  och	  det	  
ämbete,	  som	  jag	  har	  fått	  av	  Herren,»	  	  (Apg.	  20:	  24.)	  
Apg	  20:24	  s	  284	  Dock	  anser	  jag	  mitt	  liv	  icke	  vara	  av	  något	  värde	  för	  mig	  själv,	  om	  jag	  blott	  får	  väl	  fullborda	  mitt	  lopp	  
och	  vad	  som	  hör	  till	  det	  ämbete	  jag	  har	  mottagit	  av	  Herren	  Jesus:	  att	  vittna	  om	  Guds	  nåds	  evangelium.	  	  
 Detta är det slags religion vi ���behöva, och den enda, som tager priset i det ���nittonde 
århundradet. ��� 

Min	  rubrik:	  De	  äro	  få	  som	  stå	  inför	  Herren	  
Men	  de	  äro	  få,	  som	  stå	  inför	  Gud.	  Vi	  äro	  	  på	  detta	  område	  alltför	  beroende	  av	  andra.	  
	  Huru	  gärna	  man	  vill	  vara	  sedd	  av	  människor	  och	  	  erkänd,	  om	  ej	  prisad,	  av	  andra!	  Vem	  
ibland	  oss	  	  vill	  h a t a 	  sitt	  eget	  liv	  och	  giva	  sitt	  eget	  namn	  	  till	  spillo	  för	  Människosonens	  
skull?	  
Joh 12:25 s 284 25Den som älskar sitt liv, han mister det, men den som hatar sitt liv i denna världen, han skall behålla det 
och skall hava evigt liv.  

Min	  rubrik:	  Stå	  inför	  Herren,	  konsekvenserna	  
	  	  2:o.	  D ö d 	   f r å n 	   v ä r l d e n , 	   f r i k ö p t 	   f r å n 	  	  människor	  för	  att	  stå	  inför	  Gud!	  Vilken	  
skön	  	  och	  helig	  (284	  sedan	  285)	  ställning!	  Ej	  för	  att	  vinna	  erkännande	  	  eller	  för	  att	  
uträtta	  något	  stort,	  utan	  för	  att	  	  göra	  Guds	  vilja,	  låtom	  oss,	  en	  gång	  för	  alla	  	  helgade	  
genom	  Jesu	  Kristi	  kropps	  offer,	  stå	  inför	  	  Gud.	  —-‐	  Otacksamhet	  är	  världens	  lön.	  En	  
religiös	  	  lidelse	  är	  nyckfull,	  och	  ju	  längre	  du	  kan	  hålla	  	  den	  på	  avstånd	  från	  dig,	  ju	  bättre.	  
De	  som	  	  ivrigast	  ropa:	  »Hosianna,	  Davids	  son!»	  
Matt 21:9 s 285 9Och	  folket,	  både	  de	  som	  gingo	  före	  honom	  och	  de	  som	  följde	  efter,	  ropade	  och	  sade:	  ”Hosianna Davids 
son! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn. Hosianna i höjden!”  
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äro	  de	  	  första	  att	  ropa:	  »Korsfäst!»	  	  
Joh	  19:15	  s	  285	  Då	  skriade	  de:	  ”Bort	  med	  honom!	  Bort	  med	  honom!	  Korsfäst	  honom!”	  Pilatus	  sade	  till	  dem:	  ”Skall	  jag	  
korsfästa	  eder	  konung?”	  Översteprästerna	  svarade:	  ”Vi	  hava	  ingen	  annan	  konung	  än	  kejsaren.”	  	  
då	  deras	  	  skötesynder	  angripas.	  Vill	  du	  stå	  inför	  Gud	  och	  följa	  	  honom,	  som	  är	  sanningen,	  
må	  du	  vara	  beredd	  att,	  	  om	  så	  är,	  varda	  räknad	  såsom	  slaktfår.	  Men	  	  låt	  världen	  kivas	  om	  
ullen.	  Fåren	  höra	  Herren	  	  till,	  och	  »ingen	  skall	  rycka	  dem	  ur	  hans	  hand.»	  	  Joh.	  10.	  	  
Joh	  10:28	  s	  285	  Och	  jag	  giver	  dem	  evigt	  liv,	  och	  de	  skola	  aldrig	  någonsin	  förgås,	  och	  ingen	  skall	  rycka	  dem	  ur	  min	  
hand.	  	  
Och	  ullen,	  det	  må	  vara	  jordiska	  eller	  	  andliga	  förmåner,	  penningar	  eller	  inflytande	  -‐—	  
	  ullen	  torde	  växa	  upp,	  renare	  och	  tätare	  än	  förut.	  	  Låt	  dem	  gärna	  klippa.	  Tig	  blott	  stilla	  
likt	  ett	  	  lamm,	  som	  till	  slaktning	  ledes,	  och	  liksom	  fåret	  	  för	  den	  som	  klipper	  det.	  Jes.	  53.	  	  
Jes	  53:7	  s	  285	  Han	  blev	  plågad,	  fastän	  han	  ödmjukade	  sig	  och	  icke	  öppnade	  sin	  mun,	  lik ett lamm, som föres bort att 
slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det 
Kanske något ���hjärta värmes och någon själ vinnes för Gud ���genom din undergivenhet för 
klipparen. Detta är ���nåd för Gud.  

Min	  rubrik:	  Stå	  inför	  Herren,	  konsekvenserna	  och	  där	  finna	  
Kristus	  
	  	  Det	  kostar	  mindre	  att	  måla	  än	  att	  förverkliga,	  	  och	  det	  är	  i	  många	  fall	  lättare	  att	  älska	  på	  
	  avstånd	  än	  på	  nära	  håll.	  Vill	  någon	  utöva	  den	  	  barmhärtige	  samaritens	  verk	  och	  förbinda	  
deras	  sår,	  som	  fallit	  i	  rövarehänder,	  måste	  han	  giva	  sin	  	  mantel	  till	  spillo	  och	  lägga	  den	  
sårade	  på	  sitt	  	  ök.	  	  
Luk	  10:34	  s	  285	  34och	  gick	  fram	  till	  honom	  och	  göt	  olja	  och	  vin	  i	  hans	  sår	  och	  förband	  dem.	  Sedan	  lyfte	  han	  upp	  
honom	  på	  sin	  åsna	  och	  förde	  honom	  till	  ett	  härbärge	  och	  skötte	  honom.	  
Icke	  på	  ärans	  höjder	  och	  ej	  i	  den	  fina	  	  salongen,	  utan	  ibland	  törnsnåren,	  i	  sökandet	  efter	  
	  något	  lamm,	  som	  förirrat	  sig;	  ej	  som	  en	  firad	  	  konung,	  utan	  krönt	  med	  våra	  sorger,	  
finner	  du	  	  Honom,	  som	  levde	  för	  de	  lidande	  på	  jorden	  och	  	  i	  allt	  gjorde	  dens	  vilja,	  som	  
hade	  sänt	  honom.	  	  Hans	  händer	  blöda	  av	  djupa	  sår,	  och	  från	  hans	  	  ögon	  rinna	  
medlidandets	  tårar,	  men	  han	  är	  likväl	  	  smord	  med	  glädjens	  olja	  mer	  än	  alla	  hans	  (285	  
sedan	  286)	  	  medbröder.	  
Ps	  45:8	  s	  286	  8Du	  älskar	  rättfärdighet	  och	  hatar	  orättfärdighet;	  därför	  har	  Gud,	  din	  Gud,	  smort	  dig	  med	  glädjens	  olja	  
mer	  än	  dina	  medbröder.	  
Och din plats vare där, varest du kan ���torka någon tår, lindra någon nöd, bära någon ���börda, 
som trycker en lidande mänsklighet till ���jorden. ������ 

Min	  rubrik:	  Dö	  för	  andra,	  förutsättningen	  för	  sann	  livsglädje	  
Detta	  är	  vägen	  till	  sann	  levnadsglädje.	  Den	  som	  	  är	  alldeles	  främmande	  för	  vad	  det	  
innebär	  att	  	  dö	  för	  andra,	  är	  också	  främmande	  för	  uppståndelsens	  	  ljus.	  Ett	  hjärta,	  som	  ej	  
vill	  genomborras	  	  av	  andras	  nöd,	  en	  kristen,	  som	  ej	  vill	  gråta	  	  med	  dem	  som	  gråta	  och	  
fröjdas	  med	  dem	  som	  	  äro	  glada,	  är	  alldeles	  okunnig	  om	  de	  ömma	  	  känslor,	  som	  göra	  
anden	  frisk	  och	  livet	  blomstrande,	  	  likt	  strömmen	  som	  vattnade	  Edens	  lustgård.	  	  
1	  Mos	  2:10	  s	  286	  10Och	  från	  Eden	  gick	  en	  flod	  ut,	  som	  vattnade	  lustgården;	  sedan	  delade	  den	  sig	  i	  fyra	  grenar.	  
Till	  	  och	  med	  inom	  fina	  gemak,	  men	  även	  i	  fattiga	  	  hem,	  sitter	  mången	  dyster	  själ,	  som	  
lättare	  kunde	  	  botas	  från	  sin	  melankoli	  genom	  att	  offra	  sig	  	  för	  andra	  än	  genom	  noggrant	  
iakttagande	  av	  	  läkarens	  föreskrifter;	  och	  sammaledes	  mången	  rik	  	  man,	  nu	  fattig	  i	  sitt	  
överflöd,	  kunde	  vinna	  sann	  	  levnadsglädje,	  om	  han	  lämnade	  sitt	  hjärta	  åt	  	  Gud	  och	  sina	  
ägodelar	  till	  hans	  förfogande,	  	  liksom	  prinsessan	  Eugenia	  (min	  anm	  1830–1889)	  
återfann	  sina	  juveler	  	  i	  deras	  glädjetårar,	  som	  hon	  räddade	  genom	  sin	  	  odelade	  
självförsakelse.	  Är	  ej	  detta	  något	  av	  	  vad	  Kristus	  kände	  vid	  Sikarsbrunnen,	  då	  han,	  	  trött	  
av	  vandringen,	  satte	  sig	  ned	  för	  att	  vila	  	  men	  förglömde	  sig	  själv	  för	  glädjen	  att	  frälsa	  	  en	  	  
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själ	  och	  sade:	  »Jag	  har	  mat	  att	  äta,	  som	  	  I	  icke	  kännen.»	  
Joh 4:32 s 286 Men han svarade dem: ”Jag har mat att äta som I icke veten om.”  

Min	  rubrik:	  Den	  glädje	  vi	  kan	  bereda	  våra	  medmänniskor	  
förutsättning	  för	  egen	  glädje	  
Den	  djupaste	  glädje,	  som	  ett	  	  människoliv	  har	  att	  erbjuda,	  ligger	  i	  den	  glädje	  	  vi	  bereda	  
våra	  medmänniskor.	  Var	  glad	  och	  	  vänlig,	  fördragsam,	  uppoffrande	  och	  hjälpsam.	  Gör	  
	  vad	  du	  kan	  för	  din	  nästa	  och	  i	  all	  synnerhet	  	  för	  dem,	  som	  du	  dagligen	  umgås	  med.	  Låt	  
varken	  	  dina	  motgångar	  eller	  framgångar	  så	  upptaga	  dig,	  	  att	  du	  förlorar	  tillfället	  att	  
hugsvala	  den	  sorgsne.	  	  Josef	  glömde	  ej	  sina	  medfångar,	  fastän	  han	  själv	  	  var	  hårt	  prö	  
(286	  sedan	  287)	  vad.	  Med	  en	  vänlighet,	  som	  är	  	  rörande,	  frågar	  han	  den	  bekymrade	  
bagaren	  och	  	  vinskänken:	  »Varför	  är	  eder	  uppsyn	  i	  dag	  så	  	  sorgsen?»	  1	  Mos.	  40.	  
1 Mos 40:7 s 287 Då frågade han Faraos hovmän, som med honom sutto i förvar i hans herres hus: ”Varför sen I så sorgsna 
ut i dag?”  
������Josef vandrade inför Gud och tänkte ej på ���huru mycket en handling inbringade för hans ���egen 
ära. Inom fängelsets murar spridde han ���samma solsken och var samme Josef där som 
i ���Potifars hus.  

Min	  rubrik:	  Vårda	  ditt	  lilla	  bo.	  Diverse 
	  	  3:o.	  V å r d a 	   d i t t 	   l i l l a 	   b o .	  Detta	  är	  kärlekens	  	  tid.	  Nåd	  blickar	  ned	  ifrån	  himmelen,	  
och	  	  sanning	  uppväxer	  ur	  jorden,	  liksom	  naturen	  	  väckes	  till	  liv	  och	  spirar	  upp	  av	  solens	  
varma	  	  strålar.	  Som	  en	  brudgum	  gick	  solen	  ut	  ur	  sin	  	  kammare	  och	  vann	  en	  brud	  genom	  
sin	  uthålliga	  	  kärlek,	  ty	  godhetens	  makt	  är	  större	  än	  ondskan	  i	  	  världen.	  	  
Ps	  19:5	  f	  5De	  sträcka	  sig	  ut	  över	  hela	  jorden,	  och	  deras	  ord	  gå	  till	  världens	  ändar.	  Åt	  solen	  har	  han	  gjort	  en	  hydda	  i	  
dem;	  6och	  den	  är	  såsom	  en	  brudgum	  som	  går	  ut	  ur	  sin	  kammare,	  den	  fröjdar	  sig,	  såsom	  en	  hjälte,	  att	  löpa	  sin	  bana.	  
Isen	  försmalt	  och	  drivan	  grät,	  ångern	  	  göt	  en	  flod	  av	  tårar,	  och	  jorden	  hälsade	  sin	  
	  brudgum,	  solen,	  med	  förnyat	  anlete.	  Fåglarna	  sjunga	  	  och	  lärkan	  jublar	  i	  blånad	  sky,	  
men	  hennes	  sång	  	  näres	  av	  ett	  hjärta	  i	  den	  låga	  dalen.	  Så	  är	  ock	  du	  en	  skapelse	  av	  Gud.	  
föremålet	  för	  hans	  kärlek,	  	  återlöst,	  icke	  med	  förgängligt	  silver	  och	  guld,	  	  utan	  med	  Jesu	  
dyra	  blod,	  omskapad,	  
1	  Petr	  1:18	  s	  287	  I	  veten	  ju	  att	  det	  icke	  är	  med	  förgängliga	  ting,	  med	  silver	  eller	  guld,	  som	  I	  haven	  blivit	  ”lösköpta”	  från	  
den	  vandel	  I	  förden	  i	  fåfänglighet,	  efter	  fädernas	  sätt,	  	  
icke av ���några dagars solsken, utan genom evig kärlek.  

	  	  Du	  är	  till	  för	  honom,	  och	  hans	  ögon	  vila	  över	  	  dig,	  liksom	  den	  ljuvlige	  sångaren	  svävar	  
över	  	  det	  lilla	  hjärta	  han	  äger	  där	  nere.	  V å r d a 	   d i t t 	   	   l i l l a 	   b o 	   i 	   d e n 	   e n s l i g a 	  
d a l e n . 	  Vad	  mer,	  	  om	  en	  tår	  fuktar	  kinden	  och	  stormen	  rasar	  över	  	  jorden,	  vad	  mer,	  om	  
fienden	  tränger	  och	  världen	  	  är	  svår,	  »urtidens	  Gud	  far	  över	  himmelen	  	  till	  din	  hjälp	  och	  i	  
sitt	  majestät	  på	  skyn.»	  5	  	  Mos.	  33.	  
5	  Mos	  33:26	  f	  	  s	  287	  ”Ingen	  är	  lik	  Gud,	  o	  Jesurun;	  till	  din	  hjälp	  far	  han	  fram	  på	  himmelen	  och	  i	  sin	  höghet	  på	  skyarna.	  
27En	  tillflykt	  är	  han,	  urtidens	  Gud,	  och	  härnere	  råda	  hans	  eviga	  armar.	  Han	  förjagade	  fienderna	  för	  dig,	  han	  sade:	  
Förgör	  dem.	  	  
Ej vare du modlös därför, att din ���plats är så oansenlig och ringa. Du är högt ���värderad i hans 
ögon, som aldrig kan förgäta. Stå ���inför Gud. Gör varje handling i Jesu namn, och ���gläds att 
tjäna honom (287 sedan 288) allena. De ädlaste verk ���utföras inför Herrens ansikte, men 
ögontjänst är ���skrymteri. Du Herrens tjänarinna, gör dina kärl ���så rena, att du när som helst 
kunde sätta fram ���dem för Mästaren utan att rodna. I allt vad du ���gör, tänk så här: »Det gör jag 
för min Jesus», ���och d u  skall, så vitt du älskar honom, utföra ett ���lika ädelt verk som teologen 
och predikanten. ���Ditt liv skall vara en gudstjänst i fulla ljuset av ���hans närvaro, som burit 
dagens tunga för dig, ���om du blott gör allt inför Gud och ser Gud ���i allt.  
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Min	  rubrik:	  Lammets	  bröllop,	  då	  uppenbaras	  fördolda	  
helgon	  	  	  
Snart	  inbryter	  himmelsfärden,	  och	  Lammets	  	  bröllop	  skall	  firas,	  då	  han,	  som	  allra	  först	  
	  förkunnade	  ett	  himmelrike	  på	  jorden,	  skall	  förenas	  	  med	  den	  syskonsjäl,	  han	  vunnit,	  och	  
det	  hjärta,	  	  som	  slog	  varma	  slag	  för	  hans	  intressen	  på	  jorden.	  
Upp	  19:7	  s	  288	  7Låtom	  oss	  glädjas	  och	  fröjda	  oss	  och	  giva	  honom	  äran;	  ty	  tiden	  är	  inne	  för	  Lammets	  bröllop,	  och	  dess	  
brud	  har	  gjort	  sig	  redo.	  
 ���Då uppenbaras många fördolda helgon, som med ���strålande ansikten möta honom och säga: 
»Se, ���här är jag och de barn, som du anförtrodde ���i min vård.»  

������Saknad, ensamhet, lidande, tårar, frestelser, ���storm, natt och grus bytas i ändlös jubelsång. ���Till 
dess —- vårda ditt lilla bo i den ensliga dalen. ��� 

	  

Bibelhänvisningarna	  
Bibelhänvisningarna	  oftast	  relevanta	  utifrån	  EG:s	  hållning	  till	  
mänskligt	  liv	  och	  bibelns	  sanning.	  
Trosverkligheten	  förankrad	  i	  Kristusinterpretation	  som	  smittat	  av	  
sig	  på	  Gudsinterpretationen	  över	  huvud	  taget	  liksom	  på	  
tolkningen	  av	  GT.	  
När	  EG	  skriver	  detta	  avsnitt	  vänder	  han	  på	  det	  hela,	  varför	  man	  
vid	  ytligt	  beskådande	  kan	  förledas	  tro	  att	  han	  har	  sina	  
grundförankringar	  i	  Gamla	  testamentets	  föreställningsvärld.	  
	  
*	  	  Sökt	  hänvisning,	  poetisk	  tolkning,	  dekoration	  
***	  relevant	  maning,	  tolkning,	  sanning	  
	  
*	  1	  Mos	  2:10	  s	  286	  10Och	  från	  Eden	  gick	  en	  flod	  ut,	  som	  vattnade	  lustgården;	  sedan	  delade	  den	  sig	  i	  fyra	  
grenar.	  (Dekoration)	  
***	  1	  Mos	  17:1	  s	  282	  När	  Abram	  var	  nittionio	  år	  gammal,	  uppenbarade	  sig	  HERREN	  för	  honom	  och	  sade	  
till	  honom:	  ”Jag	  är	  Gud	  den	  Allsmäktige.	  Vandra	  inför	  mig	  och	  var	  ostrafflig.	  (fullkomlig	  
Bibelkommisionen)	  (relevant	  maning)	  
***	  1	  Mos	  17:1	  s	  284	  När	  Abram	  var	  nittionio	  år	  gammal,	  uppenbarade	  sig	  HERREN	  för	  honom	  och	  sade	  
till	  honom:	  ”Jag	  är	  Gud	  den	  Allsmäktige.	  Vandra	  inför	  mig	  och	  var	  ostrafflig.	  (fullkomlig	  
Bibelkommisionen)	  (relevant	  maning)	  
* 1 Mos 40:7 s 287 Då frågade han Faraos hovmän, som med honom sutto i förvar i hans herres hus: ”Varför sen 
I så sorgsna ut i dag?” (sökt tolkning) 
 
*	  3	  Mos	  1:5	  s	  282	  bl	  a	  5Och	  han	  skall	  slakta	  ungtjuren	  inför	  HERRENS	  ansikte;	  och	  Arons	  söner,	  prästerna,	  
skola	  bära	  fram	  blodet,	  och	  de	  skola	  stänka	  blodet	  runt	  omkring	  på	  det	  altare	  som	  står	  vid	  ingången	  till	  
uppenbarelsetältet.	  (sökt	  tolkning)	  
	  
***	  5	  Mos	  33:26	  f	  	  s	  287	  ”Ingen	  är	  lik	  Gud,	  o	  Jesurun;	  till	  din	  hjälp	  far	  han	  fram	  på	  himmelen	  och	  i	  sin	  
höghet	  på	  skyarna.	  En	  tillflykt	  är	  han	  urtidens	  Gud,	  och	  härnere	  råda	  hans	  evig	  armar.	  Han	  förjagade	  
fienderna	  för	  sig,	  han	  sade:	  Förgör	  dem.	  (relevant	  tolkning)	  
*	  Ps	  19:5	  f	  s	  287	  5De	  sträcka	  sig	  ut	  över	  hela	  jorden,	  och	  deras	  ord	  gå	  till	  världens	  ändar.	  Åt	  solen	  har	  han	  gjort	  en	  
hydda	  i	  dem;	  6och	  den	  är	  såsom	  en	  brudgum	  som	  går	  ut	  ur	  sin	  kammare,	  den	  fröjdar	  sig,	  såsom	  en	  hjälte,	  att	  löpa	  sin	  
bana.	  (poetisk	  tolkning)	  
***Ps	  45:8	  s	  286	  8Du	  älskar	  rättfärdighet	  och	  hatar	  orättfärdighet;	  därför	  har	  Gud,	  din	  Gud,	  smort	  dig	  med	  glädjens	  
olja	  mer	  än	  dina	  medbröder.	  (relevant	  trosinterpretation)	  
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***	  Jes	  53:7	  s	  285	  Han	  blev	  plågad,	  fastän	  han	  ödmjukade	  sig	  och	  icke	  öppnade	  sin	  mun,	  lik ett lamm, som 
föres bort att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det (relevant förebild) 
 
*** Matt 21:9 s 285 9Och	  folket,	  både	  de	  som	  gingo	  före	  honom	  och	  de	  som	  följde	  efter,	  ropade	  och	  sade:	  
”Hosianna Davids son! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn. Hosianna i höjden!” (relevant 
exempel) 
 
***	  Luk	  10:34	  s	  285	  34och	  gick	  fram	  till	  honom	  och	  göt	  olja	  och	  vin	  i	  hans	  sår	  och	  förband	  dem.	  Sedan	  lyfte	  han	  upp	  
honom	  på	  sin	  åsna	  och	  förde	  honom	  till	  ett	  härbärge	  och	  skötte	  honom.	  (relevant	  förebild)	  
	  
*	  Joh	  4:32	  s	  286	  Men	  han	  svarade	  dem:	  ”Jag	  har	  mat	  att	  äta	  som	  I	  icke	  veten	  om.”	  (sökt	  förebild)	  
***	  Joh	  10:28	  s	  285	  Och	  jag	  giver	  dem	  evigt	  liv,	  och	  de	  skola	  aldrig	  någonsin	  förgås,	  och	  ingen	  skall	  rycka	  
dem	  ur	  min	  hand.	  	  (relevant	  sanning)	  
*** Joh 12:25 s 284 25Den som älskar sitt liv, han mister det, men den som hatar sitt liv i denna världen, han 
skall behålla det och skall hava evigt liv. (relevant sanning) 
***	  Joh	  19:15	  s	  285	  Då	  skriade	  de:	  ”Bort	  med	  honom!	  Bort	  med	  honom!	  Korsfäst	  honom!”	  Pilatus	  sade	  till	  
dem:	  ”Skall	  jag	  korsfästa	  eder	  konung?”	  Översteprästerna	  svarade:	  ”Vi	  hava	  ingen	  annan	  konung	  än	  
kejsaren.”	  (relevant	  exempel)	  
	  
***	  Apg	  20:24	  s	  24	  s	  284	  Dock	  anser	  jag	  mitt	  liv	  icke	  vara	  av	  något	  värde	  för	  mig	  själv,	  om	  jag	  blott	  får	  väl	  
fullborda	  mitt	  lopp	  och	  vad	  som	  hör	  till	  det	  ämbete	  jag	  har	  mottagit	  av	  Herren	  Jesus:	  att	  vittna	  om	  Guds	  
nåds	  evangelium.	  Apg	  20:24	  (relevant	  förebild)	  
	  
***	  Fil	  3:7	  f	  s	  284	  7Men	  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	  (relevant	  förebild)	  
	  
***	  1	  Petr	  1:18	  s	  287	  I	  veten	  ju	  att	  det	  icke	  är	  med	  förgängliga	  ting,	  med	  silver	  eller	  guld,	  som	  I	  haven	  blivit	  
”lösköpta”	  från	  den	  vandel	  I	  förden	  i	  fåfänglighet,	  efter	  fädernas	  sätt,	  (relevant	  tolkning)	  
	  
***	  Upp	  19:7	  s	  288	  7Låtom	  oss	  glädjas	  och	  fröjda	  oss	  och	  giva	  honom	  äran;	  ty	  tiden	  är	  inne	  för	  Lammets	  bröllop,	  och	  
dess	  brud	  har	  gjort	  sig	  redo.	  (relevant	  tolkning)	  

	  


