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(Majsnö.doc)	  
	  

I	  Guds	  skola	  	  
Majsnö	  
	  
Lidandets	  skilda	  former	  
Lidandet	  är	  en	  ofrånkomlig	  del	  i	  en	  kristens	  liv,	  där	  målet	  är	  härligheten	  i	  Guds	  rike.	  
Detta	  lidande	  tar	  sig	  för	  EG	  de	  mest	  skilda	  former.	  Här	  de	  begrepp	  använder	  i	  ”Majsnö”	  
för	  att	  beteckna	  denna	  del	  av	  det	  kristna	  livet.	  
Aga	  
Bedrövelse	  
Bedrövelse	  
Bruten	  mast	  
Dö	  
Döden,	  den	  verksamma	  
Eld	  och	  vatten,	  gå	  genom	  
Felslagna	  förhoppningar	  
Förmultna	  
Gissla	  
Grusade	  förhoppningar	  
Gråt	  
Gråta	  
Jämmerdal	  
Kostar	  
Krossas	  mellan	  stenarna	  
Krossat	  hjärta	  
Lida	  
Majsnö	  
Malas	  
Mista	  livet	  
Operation	  
Prövas	  
Prövning	  
Prövning	  
Prövningar	  
Rivna	  segel	  
Skära	  av	  vattenskott	  
Släcka	  passionernas	  eld	  
Smal	  väg	  
Smärtornas	  man	  
Sorg	  oväntad	  
Sorgens	  dimma	  
Svårigheternas	  hav	  
Sväva	  mellan	  dödens	  bränningar	  
Sörja	  
Trång	  port	  
Tårar	  
Öken	  
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Lidandets	  välsignelse	  i	  Majsnö	  grundas	  på	  	  
exempel.	  (Troshjältarnas	  exempel,	  bibelallusionernas	  exempel.	  
Exempel	  från	  beskärning	  vid	  trädgårdsodling	  och	  från	  
operationer.	  )	  
att	  döden	  en	  förutsättning	  för	  livet.	  
att	  jag	  som	  mska	  blir	  fullödigare	  
behov	  i	  församlingen	  (herdar	  som	  ger	  sitt	  liv)	  
att	  lidandet	  är	  en	  förutsättning	  för	  tron	  
att	  det	  tvingar	  till	  tystnad	  inför	  Guds	  storhet	  
att	  lidandet	  avslöjar	  halten	  i	  en	  mska	  
	  
Lidandets	  välsignelse	  i	  Majsnö	  för	  att	  
Kärleken	  skall	  bringas	  till	  mognad	  
Gud	  intresserar	  sig	  
Fostra	  till	  himmelen	  
Gud	  älskar	  
Fullkomna	  
	  
Lidandets	  välsignelse	  i	  Majsnö	  för	  
trons	  skull	  
	  
På	  lidandets	  minussida	  står	  
att	  vi	  i	  sorgens	  dimma	  inte	  ser	  den	  osynlige	  vännen	  
att	  lidandet	  gör	  ont	  men	  att	  det	  är	  ett	  intet	  mot	  härligheten	  som	  
väntar	  
	  
Bibelallusionerna	  
Bibelallusionerna	  är	  osedvanligt	  många,	  särskilt	  i	  avsnittets	  
inledning,	  därtill	  utifrån	  EG:s	  bibelsyn	  relevanta.	  Flera	  av	  dem	  får	  
stå	  för	  något	  för	  verkligheten	  karakteristiskt.	  Svårighetens	  hav	  
(2Mos	  14:21),	  trång	  port	  (Matt	  7:13),	  Jakobsstegen	  (1	  Mos	  28:12)	  
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Majsnö	  s	  297	  
(Ur Trons Segrar för 1894)  
	  
Min	  alternativa	  rubrik:	  Lasarus	  måste	  dö	  
»På	  det	  att	  Människosonen	  må	  varda	  förhärligad».	  	  
Joh.	  11.	  
Joh	  11:4	  s	  297	  4När	  Jesus	  hörde	  detta,	  sade	  han:	  ”Den	  sjukdomen	  är	  icke	  till	  döds,	  utan	  till	  Guds	  förhärligande,	  så	  att	  
Guds	  Son	  genom	  den	  bliver	  förhärligad.”	  	  

 
Min rubrik:Till Guds rike genom bedrövelse. Troshjältarnas och 
bibelallusionernas exempel 
Från Abels dagar till Johannes’ uppenbarelse har den snövita själen 
ingått i Guds rike genom s t o r  bedrövelse. Svårigheternas hav har ej 
delats utan hjärterop, och den vida ingången har städse haft en trång 
port och en smal väg.  
Matt	  7:14	  s	  297	  och	  den	  port	  är	  trång	  och	  den	  väg	  är	  smal,	  som	  leder	  till	  livet,	  och	  få	  äro	  de	  som	  finna	  den.	  

Troshjältarna vinna ej storhet i den natursköna dalen, de fostras i 
öknen, såsom Moses och Johannes döparen. Jakobsstegen var upprest 
på det mest ödsliga rum, evighetens värld öppnade sig över Patmos. 
Den som är av Lots ande slår ned sina tält bredvid Sodom, men 
Abrahams barn vinna sin högsta själsadel genom den tro, som håller 
stånd i Abrahams prövning. Moria är platsen för sann tillbedjan och 
ligger mycket högre än Sodom. 
1	  Mos	  22:2	  s	  297	  2Då	  sade	  han:	  ”Tag	  din	  son	  Isak,	  din	  ende	  son,	  som	  du	  har	  kär,	  och	  gå	  bort	  till	  Moria	  land,	  och	  offra	  
honom	  där	  såsom	  brännoffer,	  på	  ett	  berg	  som	  jag	  skall	  säga	  dig.”	  	  
Joh	  4:21	  ff	  s	  297	  Tro	  mig,	  kvinna:	  den	  tid	  kommer,	  då	  det	  varken	  är	  på	  detta	  berg	  eller	  i	  Jerusalem	  som	  I	  skolen	  
tillbedja	  Fadern.	  22I	  tillbedjen	  vad	  I	  icke	  kännen,	  vi	  tillbedja	  vad	  vi	  känna	  —	  ty	  frälsningen	  kommer	  från	  judarna	  —	  
23men	  den	  tid	  skall	  komma,	  ja,	  den	  är	  redan	  inne,	  då	  sanna	  tillbedjare	  skola	  tillbedja	  Fadern	  i	  ande	  och	  sanning;	  ty	  
sådana	  tillbedjare	  vill	  Fadern	  hava.	  

Offerhandlingen lyfter oss högre än Lots höga anspråk. Och bergets 
höjd motsvaras av dalens djup. Lasarus måste dö.  
Joh	  11:14	  f	  s	  297	  14Då	  sade	  Jesus	  öppet	  till	  dem:	  ”Lasarus	  är	  död.	  15Och	  för	  eder	  skull,	  för	  att	  I	  skolen	  tro,	  gläder	  jag	  
mig	  över	  att	  jag	  icke	  var	  där.	  Men	  låt	  oss	  nu	  gå	  till	  honom.”	  

 
Min rubrik: Ytterligare bilder och bibelord som bekräftar detta 
Det synes vara grymt av trädgårdsmästaren att skära av de frodiga 
vattenskott, som för den okunnige se lovande ut, men hans intresse 
gör, att han ej v i l l  skona. Det händer ofta, att den 
store ���vingårdsmannen skär av rikedomens blad, på det att 
kärlekens ���vindruva må bringas till mognad i vårt liv.  
Joh	  15:1	  s	  297	  ”Jag	  är	  det	  sanna	  vinträdet,	  och	  min	  Fader	  är	  vingårdsmannen.	  
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Ju mer läkaren ���intresserar sig ( 297 sen 298) för patienten, desto 
grundligare utför han ���operationen. Glöm ej, du kära Guds barn, som 
lider, att du ���så har vunnit Jesu hjärta, att han vill fostra dig 
för ���himmelen. »Den Herren älskar, den agar han, och han gisslar ���var 
och en son, som han upptager.»  
Ordspr	  3:12	  s	  298	  12Ty	  den	  HERREN	  älskar,	  den	  agar	  han,	  likasom	  en	  fader	  sin	  son,	  som	  han	  har	  kär.	  	  
Hebr	  12:6	  s	  s	  298	  Ty	  den	  Herren	  älskar,	  den	  agar	  han,	  och	  han	  straffar	  med	  riset	  var	  son	  som	  han	  har	  kär.”	  Hebr	  12:6	  	  

En person, som vi ej stå ���i nära förhållande till, bry vi oss i allmänhet 
mindre om, ���men våra barn aga vi, därför att vi älska dem och 
känna ���ansvar för deras framtid.  
������ 
Min rubrik: Omslutna av sorgens dimma ser vi ej den osynlige 
vännen 
Omslutna av sorgens dimma, kunna vi ej se den osynlige ���vännen, ty 
våra ögon äro förhållna, men hans närvaro gör ���oss brinnande, och då 
han bryter brödet åt oss, rodna vi av ���salig blygsel. 
Luk	  24:30-‐32	  s	  298	  Och	  när	  han	  nu	  låg	  till	  bords	  med	  dem,	  tog	  han	  brödet	  och	  välsignade	  och	  bröt	  det	  och	  räckte	  åt	  
dem.	  Därvid	  öppnades	  deras	  ögon,	  så	  att	  de	  kände	  igen	  honom.	  Men	  då	  försvann	  han	  ur	  deras	  åsyn.	  
Och	  de	  sade	  till	  varandra:	  ”Voro	  icke	  våra	  hjärtan	  brinnande	  i	  oss,	  när	  han	  talade	  med	  oss	  på	  vägen	  och	  uttydde	  
skrifterna	  för	  oss?”	  

Kära barn, du som gråter, o, att jag kunde ���torka en enda liten tår från 
ditt öga! Men jag står själv ���med fuktade kinder på tidens strand! 
Lasarus måste dö. ������ 
 
Min rubrik: I denna jämmerdal är bättre att gråta än att le 
1:o G r a v e n  f u k t a s  a v  t å r a r .  I denna jämmerdal är bättre 
att ���gråta än att le. 
Ps	  84:7	  s	  298	  När	  de	  vandra	  genom	  Tåredalen,	  göra	  de	  den	  rik	  på	  källor,	  och	  höstregnet	  höljer	  den	  med	  välsignelser.	  
(gamla	  översättningen	  jämmerdalen)	  

 Men v a r f ö r  gråter du? Kärleken är varmast, ���när den gråter. »När 
judarna sågo, att Maria hastigt stod ���upp och gick ut, följde de henne 
och sade: Hon går till ���graven för att gråta där.» 
Joh	  ll:31	  s	  298	  Då	  nu	  de	  judar,	  som	  voro	  inne	  i	  huset	  hos	  Maria	  för	  att	  trösta	  henne,	  sågo	  att	  hon	  så	  hastigt	  stod	  upp	  
och	  gick	  ut,	  följde	  de	  henne,	  i	  tanke	  att	  hon	  gick	  till	  graven	  för	  att	  gråta	  där.	  	  

Maria, den stilla barnasjälen, ���tog Jesu hjärta med ens. Maria grät, 
» o c h  J e s u s  g r ä t » .  
Joh	  11:34	  	  298	  och	  frågade:	  ”Var	  haven	  I	  lagt	  honom?”	  De	  svarade	  honom:	  ”Herre,	  kom	  och	  se.”	  Och	  Jesus	  grät.	  	  

O ���käre, gråt ut! I denna andelösa värld har jag aldrig funnit ���bättre 
skönhetsmedel för den solbrända Sulamit än varma ���tårefloden. 
Ingenting gör hennes ansikte ljusare än att de ���badas i tårar varje 
morgon.  
Hv 6:12 s 298 ”Vänd om, vänd om, du brud från Sulem, vänd om, vänd om, så att vi få se på dig.” 
”Vad finnen I att se hos bruden från Sulem, där hon rör sig såsom i vapendans?”  
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Skumma ögon klarna, om de fuktas ���av tårar, Davids harpa får en skär 
och klangfull melodi, om ���hans hjärta krossas. Har du, härligt frälsta 
själ, ������någonsin tänkt på att den H e I i g e s  boning är en ödmjuk ���och 
förkrossad ande? Jes. 57:15. 
Jes	  57:15	  s	  298	  Ty	  så	  säger	  den	  höge	  och	  upphöjde,	  han	  som	  tronar	  till	  evig	  tid	  och	  heter	  ”den	  Helige”:	  Jag	  bor	  i	  
helighet	  uppe	  i	  höjden,	  men	  ock	  hos	  den	  som	  är	  förkrossad	  och	  har	  en	  ödmjuk	  ande;	  ty	  jag	  vill	  giva	  liv	  åt	  de	  ödmjukas	  
ande	  och	  liv	  åt	  de	  förkrossades	  hjärtan.	  	  

	  	  	  
Min	  rubrik:	  Vad	  majsnö	  är	  för	  våren	  är	  oväntade	  sorgen	  för	  
Guds	  barn	  
Det	  finns	  mången	  triumferande	  själ,	  som	  skulle	  lämna	  djupare	  
	  intryck,	  om	  den	  fällt	  Jesu	  tårar	  eller	  känt	  Pauli	  sorg.	  	  »Sjunger	  hon	  
bra?»	  frågade	  (	  298	  sen	  299)	  en	  man,	  som	  skulle	  uppfostra	  en	  
	  operasångerska.	  »Förträffligt»,	  ljöd	  svaret,	  »men	  skulle	  	  jag	  föra	  
henne	  till	  fullkomlighet,	  skulle	  jag	  först	  krossa	  	  hennes	  hjärta.»	  
»Den	  som	  aldrig	  blivit	  bruten	  genom	  någon	  	  sorg	  kan	  ej	  slå	  an	  de	  
finaste	  strängarna	  i	  det	  mänskliga	  	  livet.»	  Vad	  majsnö	  är	  för	  tidig	  
vår,	  det	  är	  oväntade	  sorger	  	  för	  Guds	  barn.	  De	  bidraga	  till	  att	  göra	  
det	  kristna	  livet	  	  ännu	  mer	  fruktbärande.	  Allt	  som	  krossar	  mitt	  
hjärta	  är	  en	  	  plöjning	  för	  ny	  sådd.	  Det	  är	  aldrig	  Herrens	  sätt	  att	  så	  
vete	  	  ibland	  törnen.	  Lasarus	  måste	  dö.	  	  
Mark	  4:7	  s	  299	  7Och	  somt	  föll	  bland	  törnen,	  och	  törnena	  sköto	  upp	  och	  förkvävde	  det,	  så	  att	  det	  icke	  gav	  någon	  frukt.	  
	  	  	  
Min	  rubrik:	  allt	  skall	  bort	  som	  delar	  vår	  uppmärksamhet	  
Den som vill lära en en fågel sjunga måste fälla ned gardinen ���och 
borttaga alla föremål, som fängsla, på det att den må ���höra endast 
sånglärarens röst. Han borttager allt, som delar ���vår uppmärksamhet, 
och han lockar den älskade ut i öknen, ���att vårt öra ej må uppfånga det 
minsta, ljud av denna värld ���eller vårt hjärta delas av skilda intressen.  

	  	  2.	  Männ i skosonen 	   fö rhär l i gad . 	  Tiden	  är	  avgörande.	  Livet	  
	  analyseras,	  kristendomen	  ställes	  inför	  Pontius	  Pilatus.	  Vem	  	  vill	  
dö	  för	  att	  bevisa,	  att	  Jesus	  är	  uppståndelsen	  och	  livet?	  	  La sarus 	  
måste	  dö.	  Här	  avslöjas	  kristendomens	  halt.	  Den	  	  som	  menat	  sig	  
kunna	  försätta	  berg	  kan	  ej	  lyfta	  mullvadshögen.	  	  Tiden	  är	  så	  
allvarlig,	  att	  var	  och	  en	  reduceras	  till	  sitt	  	  verkliga	  värde;	  och	  man	  
bliver	  det	  man	  ä r . 	  Isebels	  hot	  	  avslöjade	  Elias	  svaghet,	  och	  han	  
var	  en	  människa	  av	  samma	  natur	  som	  vi.	  
1	  Kon	  19:2	  ff	  2Sände	  Isebel	  en	  budbärare	  till	  Elia	  och	  lät	  säga:	  ”Gudarna	  straffe	  mig	  nu	  och	  framgent	  om	  jag	  icke	  i	  
morgon	  vid	  denna	  tid	  låter	  det	  gå	  med	  ditt	  liv	  såsom	  det	  gick	  med	  alla	  dessas	  liv.”	  3När	  han	  förnam	  detta,	  stod	  han	  
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upp	  och	  begav	  sig	  i	  väg	  för	  att	  rädda	  sitt	  liv,	  och	  han	  kom	  så	  till	  Beer-‐Seba,	  som	  hör	  till	  Juda;	  där	  lämnade	  han	  kvar	  sin	  
tjänare.	  4Men	  själv	  gick	  han	  ut	  i	  öknen	  en	  dagsresa.	  Där	  satte	  han	  sig	  under	  en	  ginstbuske;	  och	  han	  önskade	  sig	  döden	  	  
 Men förtvivla ej, du ���anfäktade själ, om havets botten kommer i 
dagen, om kära ���förhoppningar grusas!  

Min	  rubrik:	  Döden	  förutsättningen	  för	  livet	  	  
	  Då	  man	  går	  över	  nyss	  besådda	  åkerfält,	  finner	  man	  sädeskorn,	  
	  som	  ej	  blivit	  nedmyllade,	  och	  de	  synas	  ju	  må	  bättre	  än	  de	  	  som	  
ligga	  gömda	  i	  jorden	  och	  förmultna;	  men	  sedan	  brodden	  spirat	  
	  upp	  och	  sedan	  fullmogna	  ax	  vaja	  för	  vinden,	  (299	  sen	  300)	  sätta	  
	  vi	  större	  värde	  på	  ett	  enda	  vetekorn,	  som	  har	  dött	  för	  att	  	  bära	  
mycken	  frukt,	  än	  på	  tiotusen	  andra,	  som	  torkade	  i	  	  solskenet	  eller	  
uppåtos	  av	  fåglar.	  »Sannerligen,	  om	  vetekornet	  	  icke	  dör,	  så	  bliver	  
det	  allena;	  men	  om	  det	  dör,	  sa	  bär	  det	  	  mycken	  frukt.»	  
Joh	  12:24	  s	  300	  Sannerligen,	  sannerligen	  säger	  jag	  eder:	  Om	  icke	  vetekornet	  faller	  i	  jorden	  och	  dör,	  så	  förbliver	  det	  ett	  
ensamt	  korn;	  men	  om	  det	  dör,	  så	  bär	  det	  mycken	  frukt.	  Joh	  12:24	  

	  Säden	  kan	  ej	  för	  alltid	  bevaras	  på	  magasinet	  	  utan	  måste	  förnyas	  
genom	  döden.	  Och	  vi	  måste	  alltid	  omföra	  	  Jesu	  död,	  på	  det	  att	  Jesu	  
livmå	  uppenbaras	  i	  vårt	  dödliga	  	  kött.	  »Så	  är	  nu	  döden	  verksam	  i	  
oss	  men	  livet	  i	  eder.»	  
2	  Kor	  4:12	  s	  300	  Så	  utför	  nu	  döden	  sitt	  verk	  i	  oss,	  men	  i	  eder	  verkar	  livet.	  	  

	  
Min	  rubrik:	  Herdarna	  måste	  dö	  
	  	  Församlingens	  behov	  är	  att	  få	  herdar,	  som	  låta	  sitt	  liv	  för	  	  fåren.	  	  
Joh	  10:11	  s	  300	  Jag	  är	  den	  gode	  herden.	  En	  god	  herde	  giver	  sitt	  liv	  för	  fåren. 

	  	  Det	  må	  finnas	  höjder,	  som	  aldrig	  skymmas	  av	  moln,	  och	  djup,	  
	  som	  aldrig	  uppröras,	  men	  var	  och	  en,	  som	  skall	  pånyttföda	  	  andra,	  
måste	  dö;	  ett	  liv,	  som	  skall	  nära	  andra,	  måste	  malas,	  	  likasom	  vete	  
krossas	  mellan	  stenarna.	  Det	  har	  fallit	  på	  den	  älskades	  lott	  att	  
genom	  döden	  förhärliga	  Människosonen.	  	  »Denna	  sjukdom	  är	  icke	  
till	  döds	  utan	  till	  Guds	  förhärligande,	  	  att	  Människosonen	  må	  
varda	  förhärligad.»	  
Joh	  11:4	  s300	  När	  Jesus	  hörde	  detta,	  sade	  han:	  ”Den	  sjukdomen	  är	  icke	  till	  döds,	  utan	  till	  Guds	  förhärligande,	  så	  att	  
Guds	  Son	  genom	  den	  bliver	  förhärligad.”	  	  
	  

Min	  rubrik:	  Forntidens	  heliga:	  Föredömen	  
 Vi kunna lät inse, ���att forntidens heliga, såsom Abraham och Job m. 
fl., haft ���den sköna men allvarliga uppgiften att undersöka 
livets ���farvatten för kommande generationer. De ha fått sätta sitt ���liv på 
spel och gå genom eld och vatten för vår skull, att ���vi genom deras 
exempel må hava en uppmuntran att fasthålla ���det föreliggande hoppet. 
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Abraham föres genom Abrahams prövningar till Abrahams tro för 
att ���vara föresyn för trons barn i alla tider, och verkningarna ���av hans liv 
fortleva genom alla tidsåldrar. Josefs renhet ���har manat mången 
yngling att släcka passionernas eld och ���bevara sin oskuld; och hans 
prövningar ha räckt mången ���sviktande, övergiven själ en broders hand 
och fört den arme ���från fängelset upp till den gyllene (300 sen 301) 
tronen.  

Min	  rubrik:	  Job,	  det	  stora	  föredömet,	  men	  än	  mer	  smärtornas	  
man	  
	  	  Jobs	  klagan,	  som	  återklingar	  genom	  lidandets	  korridorer,	  	  måste	  
tvinga	  varje	  otålig	  Jona	  till	  tystnad.	  När	  ljuset	  från	  	  Guds	  ögon	  
faller	  på	  jobs	  lidande,	  måste	  man	  draga	  skorna	  av	  	  sina	  fötter,	  ty	  
man	  är	  på	  helig	  mark.	  Varje	  stoft	  i	  askan	  	  är	  finare	  än	  guldet	  från	  
Ofir,	  ett	  liv	  slumrar	  i	  varje	  tår,	  	  som	  faller	  ned	  ifrån	  Jobs	  ögon.	  
1	  Kon	  9:28	  s	  301	  De	  foro	  till	  Ofir	  och	  hämtade	  därifrån	  guld,	  fyra	  hundra	  tjugu	  talenter,	  som	  de	  förde	  till	  konung	  
Salomo.	  1	  Kon	  9:28	  

	  Våren,	  som	  har	  uppstått	  ur	  	  grusade	  förhoppningar,	  
genomströmmas	  av	  en	  högstämd	  poesi.	  	  .Sedan	  jag	  lärde	  förstå	  
jobs	  historia,	  har	  jag	  aldrig	  mer	  	  kunnat	  resonera	  med	  Gud.	  Jag	  
skulle	  ej	  velat	  gå	  miste	  om	  	  hans	  bok	  för	  tiotusen	  världar.	  Om	  
andra	  kunna	  skörda	  glädje	  	  av	  din	  sorg,	  om	  Guds	  barn	  leva	  genom	  
din	  död,	  så	  må	  du	  gärna	  	  vara	  en	  smärtornas	  man	  och	  gå	  från	  den	  
ena	  döden	  till	  den	  	  andra.	  »Den	  som	  mister	  sitt	  liv	  för	  min	  skull»,	  	  
Matt	  16:25	  s	  301	  Ty	  den	  som	  vill	  bevara	  sitt	  liv,	  han	  skall	  mista	  det;	  men	  den	  som	  mister	  sitt	  liv,	  för	  min	  skull,	  han	  
skall	  finna	  det.	  Matt	  16:25	  

icke	  för	  	  att	  vinna	  ryktbarhet	  eller	  för	  glädjen	  att	  bliva	  nyttig	  
	  märk!	  -‐	  »Den	  som	  mister	  sitt	  liv	  för	  min	  skull,	  han	  skall	  	  finna	  
det.»	  Vad	  är	  J e sus 	  för	  ditt	  hjärta?	  Vad	  känner	  du	  	  för	  hans 	  ära?	  	  
	  
Min	  rubrik:	  att	  se,	  inte	  leret	  utan	  leret	  i	  krukmakarens	  hand.	  
Därför	  måste	  jag	  dö	  
	  Gläds	  du	  över	  brudgummens	  röst?	  	  
Joh	  3:29	  s	  301	  Brudgum	  är	  den	  som	  har	  bruden;	  men	  brudgummens	  vän,	  som	  står	  där	  och	  hör	  honom,	  han	  gläder	  sig	  
storligen	  åt	  brudgummens	  röst.	  Den	  glädjen	  är	  mig	  nu	  given	  i	  fullt	  mått.	  

Ligger	  din	  förtjusning	  i	  	  att	  s j ä l v 	  försvinna,	  på	  det	  att	  J e sus 	  må	  
bliva	  de	  	  troendes	  enda 	  föremål?	  Vi	  som	  uppbära	  helighetens	  
baner	  	  skola	  bringas	  därhän,	  att	  Människosonen,	  ej	  en	  »helgad	  
själ»,	  	  utan	  Gud,	  livets	  högsta	  ideal,	  uppenbaras.	  Det	  	  	  	  är	  den	  mest	  
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gudomliga	  frälsning,	  som	  låter	  andra	  i	  oss	  se	  	  —	  icke	  leret	  och	  
beundra	  vår	  hängivenhet,	  utan	  —leret	  i	  	  krukomakarens	  hand.	  	  
Jer	  18:6	  s	  301	  6Skulle	  jag	  icke	  kunna	  göra	  med	  eder,	  I	  är	  Israels	  hus,	  såsom	  denne	  krukmakare	  gör?	  säger	  HERREN	  Jo,	  
såsom	  leret	  är	  i	  krukmakarens	  hand,	  så	  ären	  ock	  I	  i	  min	  hand,	  I	  av	  Israels	  hus.	  

Det	  vare	  oss,	  prövade	  själar,	  angeläget	  	  att	  framträda	  i	  en	  sådan	  
ande,	  att	  Männ i skosonen 	  	  varder	  förhärligad.	  
Joh	  13:31	  s	  	  301	  Och	  när	  han	  hade	  gått	  ut,	  sade	  Jesus:”Nu	  är	  Människosonen	  förhärligad,	  och	  Gud	  är	  förhärligad	  i	  
honom. 

 Även där Gud gjort s t o r a  t i n g ,  ���får han ofta nog l i t e n  ä r a ,  ty vi 
äro så benägna att ���stanna vid det mänskliga. Lasarus måste dö.  

Min	  rubrik:	  Lova	  Gud	  mest	  för	  våra	  prövningar	  	  
	  3.	  o 	  upps tånde l sens 	   vä r ld . 	  En	  sjöman	  ångrar	  ej	  sina	  
äventyr	  	  på	  havet,	  då	  han	  efter	  slutad	  (	  301	  sen	  302)	  färd	  får	  sätta	  
sig	  ned	  i	  	  kretsen	  av	  sin	  familj.	  Och	  när	  vi	  gå	  under	  Edens	  palmer	  
	  tillsammans	  med	  himmelriket,	  	  
Matt	  8:	  11	  s	  302	  Och	  jag	  säger	  eder:	  Många	  skola	  komma	  från	  öster	  och	  väster	  och	  få	  vara	  med	  Abraham,	  Isak	  och	  
Jakob	  till	  bords	  i	  himmelriket, 

skola vi lova Gud mest för ���våra prövningar. Herrens avsikt är att 
bereda oss ett kungligt ���mottagande i Jerusalem, våra högtiders stad. 
Och han skall ���föra Josef till målet, skulle det än kosta honom 
tiotusen ���världar. Guds vagnar skrida sakta men säkert framåt, och ���den 
stilla musiken av försynens vagnshjul är som en konungs ���glada 
segersång, då han färdas uppför de ljuvliga bergen. ���Och då vi från 
evighetens värld blicka ut över livet, skola ���alla med en mun utbrista: 
välsignat vare minnet av våra ���felslagna förhoppningar! ������ 

Min	  rubrik:	  Lidandet	  är	  ingenting	  mot	  den	  framtida	  
härligheten	  
Det	  är	  en	  glad	  syn	  att	  se	  ångaren	  efter	  en	  lugn	  och	  stilla	  	  färd	  glida	  
in	  i	  hamnen;	  men	  ett	  skepp	  med	  bruten	  mast	  och	  	  rivna	  segel	  
hälsas	  med	  entusiastisk	  hänförelse.	  Hela	  staden	  	  går	  ned	  till	  
hamnen	  för	  att	  välkomna	  den,	  som	  svävat	  mellan	  	  dödens	  
bränningar.	  Syskon!	  »Denna	  tidens	  lidanden	  äro	  att	  	  akta	  för	  
i n te t 	  mot	  den	  härlighet,	  som	  på	  oss	  uppenbaras	  	  skall.»	  »Ty	  vår	  
bedrövelse,	  som	  är	  kort	  och	  lätt,	  bereder	  	  åt	  oss	  på	  	  	  	  översvinnligt	  
sätt,	  i	  översvinnligt	  mått	  en	  evig	  fullvikt	  	  av	  härlighet,	  åt	  oss,	  som	  
icke	  se	  efter	  de	  ting,	  som	  synas,	  	  utan	  efter	  de	  ting,	  som	  icke	  
synas.»	  	  
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Rom	  8:17	  f	  s	  302Men	  äro	  vi	  barn,	  så	  äro	  vi	  ock	  arvingar,	  nämligen	  Guds	  arvingar	  och	  Kristi	  medarvingar,	  om	  vi	  eljest	  
lida	  med	  honom,	  för	  att	  också	  med	  honom	  bliva	  förhärligade.18Ty	  jag	  håller	  före	  att	  denna	  tidens	  lidanden	  intet	  
betyda,	  i	  jämförelse	  med	  den	  härlighet	  som	  kommer	  att	  uppenbaras	  på	  oss.	  	  
2	  Kor	  4:17	  f	  s	  302	  17Ty	  vår	  bedrövelse,	  som	  varar	  ett	  ögonblick	  och	  väger	  föga,	  bereder	  åt	  oss,	  i	  översvinnligen	  rikt	  
mått,	  en	  härlighet	  som	  väger	  översvinnligen	  tungt	  och	  varar	  i	  evighet	  —	  18åt	  oss	  som	  icke	  hava	  till	  ögonmärke	  de	  ting	  
som	  synas,	  utan	  dem	  som	  icke	  synas;	  ty	  de	  ting	  som	  synas,	  de	  vara	  allenast	  en	  tid,	  med	  de	  som	  icke	  synas,	  de	  vara	  i	  
evighet.	  	  

Lasarus lever. Han är ���uppstånden från de döda. Och Människosonen 
förhärligad. ������ 

Hör, du lilla barn, som gråter, luta ditt huvud intill Jesu ���hjärta! Blicka 
honom in i ögat, Maria! Nog älskar han dig, ���fastän Lasarus måste dö. 
Ja visst gör han det! ��� 

Bibelhänvisningarna	  
*	  exempel,	  dekoration,	  bild,	  allusion	  
*	  relevant	  exempel,	  bild,	  bibelstöd,	  bibelanknytning	  
***	  1	  Mos	  22:2	  s	  297	  2Då	  sade	  han:	  ”Tag	  din	  son	  Isak,	  din	  ende	  son,	  som	  du	  har	  kär,	  och	  
gå	  bort	  till	  Moria	  land,	  och	  offra	  honom	  där	  såsom	  brännoffer,	  på	  ett	  berg	  som	  jag	  skall	  
säga	  dig.”	  (relevant	  exempel)	  
	  
***	  1	  Kon	  9:28	  s	  301	  De	  foro	  till	  Ofir	  och	  hämtade	  därifrån	  guld,	  fyra	  hundra	  tjugu	  
talenter,	  som	  de	  förde	  till	  konung	  Salomo.	  (relevant	  bild)	  
***	  1	  Kon	  19:2	  ff	  2Sände	  Isebel	  en	  budbärare	  till	  Elia	  och	  lät	  säga:	  ”Gudarna	  straffe	  mig	  
nu	  och	  framgent	  om	  jag	  icke	  i	  morgon	  vid	  denna	  tid	  låter	  det	  gå	  med	  ditt	  liv	  såsom	  det	  
gick	  med	  alla	  dessas	  liv.”	  3När	  han	  förnam	  detta,	  stod	  han	  upp	  och	  begav	  sig	  i	  väg	  för	  att	  
rädda	  sitt	  liv,	  och	  han	  kom	  så	  till	  Beer-‐Seba,	  som	  hör	  till	  Juda;	  där	  lämnade	  han	  kvar	  sin	  
tjänare.	  4Men	  själv	  gick	  han	  ut	  i	  öknen	  en	  dagsresa.	  Där	  satte	  han	  sig	  under	  en	  
ginstbuske;	  och	  han	  önskade	  sig	  döden	  (relevant	  exempel) 
	  
***	  Ps	  84:7	  s	  298	  När	  de	  vandra	  genom	  Tåredalen,	  göra	  de	  den	  rik	  på	  källor,	  och	  
höstregnet	  höljer	  den	  med	  välsignelser.	  (gamla	  översättningen	  jämmerdalen)	  (relevant	  
bild)	  
	  
***	  Ordspr	  3:12	  s	  298	  12Ty	  den	  HERREN	  älskar,	  den	  agar	  han,	  likasom	  en	  fader	  sin	  son,	  
som	  han	  har	  kär.	  (Relevant	  exempel)	  
	  
* Hv 6:12 s 298 ”Vänd om, vänd om, du brud från Sulem, vänd om, vänd om, så att vi få se 
på dig.” ”Vad finnen I att se hos bruden från Sulem, där hon rör sig såsom i vapendans?” 
(Dekoration) 
	  
***	  Jes	  57:15	  s	  298	  Ty	  så	  säger	  den	  höge	  och	  upphöjde,	  han	  som	  tronar	  till	  evig	  tid	  och	  
heter	  ”den	  Helige”:	  Jag	  bor	  i	  helighet	  uppe	  i	  höjden,	  men	  ock	  hos	  den	  som	  är	  förkrossad	  
och	  har	  en	  ödmjuk	  ande;	  ty	  jag	  vill	  giva	  liv	  åt	  de	  ödmjukas	  ande	  och	  liv	  åt	  de	  
förkrossades	  hjärtan.	  (Relevant	  bibelstöd)	  
	  
***	  Jer	  18:6	  s	  301	  6Skulle	  jag	  icke	  kunna	  göra	  med	  eder,	  I	  är	  Israels	  hus,	  såsom	  denne	  
krukmakare	  gör?	  säger	  HERREN	  Jo,	  såsom	  leret	  är	  i	  krukmakarens	  hand,	  så	  ären	  ock	  I	  i	  
min	  hand,	  I	  av	  Israels	  hus.	  (Relevant	  bibelstöd)	  
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***	  Matt	  7:14	  s	  297	  och	  den	  port	  är	  trång	  och	  den	  väg	  är	  smal,	  som	  leder	  till	  livet,	  och	  få	  
äro	  de	  som	  finna	  den.	  (Relevant	  bibelstöd)	  
*	  Matt	  8:	  11	  s	  302	  Och	  jag	  säger	  eder:	  Många	  skola	  komma	  från	  öster	  och	  väster	  och	  få	  
vara	  med	  Abraham,	  Isak	  och	  Jakob	  till	  bords	  i	  himmelriket,	  (Dekoration) 
***	  Matt	  16:25	  s	  301	  Ty	  den	  som	  vill	  bevara	  sitt	  liv,	  han	  skall	  mista	  det;	  men	  den	  som	  
mister	  sitt	  liv,	  för	  min	  skull,	  han	  skall	  finna	  det.	  (Relevant	  bibelstöd)	  
	  
*	  Mark	  4:7	  s	  299	  7Och	  somt	  föll	  bland	  törnen,	  och	  törnena	  sköto	  upp	  och	  förkvävde	  det,	  
så	  att	  det	  icke	  gav	  någon	  frukt.	  (Dekoration)	  
	  
*	  Luk	  24:30-‐32	  s	  298	  Och	  när	  han	  nu	  låg	  till	  bords	  med	  dem,	  tog	  han	  brödet	  och	  
välsignade	  och	  bröt	  det	  och	  räckte	  åt	  dem.	  Därvid	  öppnades	  deras	  ögon,	  så	  att	  de	  kände	  
igen	  honom.	  Men	  då	  försvann	  han	  ur	  deras	  åsyn.	  Och	  de	  sade	  till	  varandra:	  ”Voro	  icke	  
våra	  hjärtan	  brinnande	  i	  oss,	  när	  han	  talade	  med	  oss	  på	  vägen	  och	  uttydde	  skrifterna	  för	  
oss?”	  (bild)	  
	  
***	  Joh	  3:29	  s	  301	  Brudgum	  är	  den	  som	  har	  bruden;	  men	  brudgummens	  vän,	  som	  står	  
där	  och	  hör	  honom,	  han	  gläder	  sig	  storligen	  åt	  brudgummens	  röst.	  Den	  glädjen	  är	  mig	  nu	  
given	  i	  fullt	  mått.	  (relevant	  bibelstöd)	  
*	  Joh	  4:21	  ff	  s	  297	  Tro	  mig,	  kvinna:	  den	  tid	  kommer,	  då	  det	  varken	  är	  på	  detta	  berg	  eller	  i	  
Jerusalem	  som	  I	  skolen	  tillbedja	  Fadern.	  22I	  tillbedjen	  vad	  I	  icke	  kännen,	  vi	  tillbedja	  vad	  
vi	  känna	  —	  ty	  frälsningen	  kommer	  från	  judarna	  —	  23men	  den	  tid	  skall	  komma,	  ja,	  den	  
är	  redan	  inne,	  då	  sanna	  tillbedjare	  skola	  tillbedja	  Fadern	  i	  ande	  och	  sanning;	  ty	  sådana	  
tillbedjare	  vill	  Fadern	  hava.	  (allusion)	  
***	  Joh	  10:11	  s	  300	  Jag	  är	  den	  gode	  herden.	  En	  god	  herde	  giver	  sitt	  liv	  för	  fåren.	  
(relevant	  bibelstöd) 
***	  Joh	  11:14	  f	  s	  297	  14Då	  sade	  Jesus	  öppet	  till	  dem:	  ”Lasarus	  är	  död.	  15Och	  för	  eder	  
skull,	  för	  att	  I	  skolen	  tro,	  gläder	  jag	  mig	  över	  att	  jag	  icke	  var	  där.	  Men	  låt	  oss	  nu	  gå	  till	  
honom.”	  (relevant	  exempel)	  
***	  Joh	  11:4	  s	  297	  4När	  Jesus	  hörde	  detta,	  sade	  han:	  ”Den	  sjukdomen	  är	  icke	  till	  döds,	  
utan	  till	  Guds	  förhärligande,	  så	  att	  Guds	  Son	  genom	  den	  bliver	  förhärligad.”	  (relevant	  
exempel)	  
***	  Joh	  11:4	  s300	  När	  Jesus	  hörde	  detta,	  sade	  han:	  ”Den	  sjukdomen	  är	  icke	  till	  döds,	  utan	  
till	  Guds	  förhärligande,	  så	  att	  Guds	  Son	  genom	  den	  bliver	  förhärligad.”	  (relevant	  
exempel)	  
***	  Joh	  11:31	  s	  298	  Då	  nu	  de	  judar,	  som	  voro	  inne	  i	  huset	  hos	  Maria	  för	  att	  trösta	  henne,	  
sågo	  att	  hon	  så	  hastigt	  stod	  upp	  och	  gick	  ut,	  följde	  de	  henne,	  i	  tanke	  att	  hon	  gick	  till	  
graven	  för	  att	  gråta	  där.	  (relevant	  bibelanknytning)	  
***	  Joh	  11:34	  	  298	  och	  frågade:	  ”Var	  haven	  I	  lagt	  honom?”	  De	  svarade	  honom:	  ”Herre,	  
kom	  och	  se.”	  Och	  Jesus	  grät.	  (relevant	  exempel)	  
***	  Joh	  12:24	  s	  300	  Sannerligen,	  sannerligen	  säger	  jag	  eder:	  Om	  icke	  vetekornet	  faller	  i	  
jorden	  och	  dör,	  så	  förbliver	  det	  ett	  ensamt	  korn;	  men	  om	  det	  dör,	  så	  bär	  det	  mycken	  
frukt.	  Joh	  12:24	  (relevant	  bibelstöd)	  
*	  Joh	  13:31	  s	  	  301	  Och	  när	  han	  hade	  gått	  ut,	  sade	  Jesus:”Nu	  är	  Människosonen	  
förhärligad,	  och	  Gud	  är	  förhärligad	  i	  honom.	  (allusion) 
***	  Joh	  15:1	  s	  297	  ”Jag	  är	  det	  sanna	  vinträdet,	  och	  min	  Fader	  är	  vingårdsmannen.	  
(relevant	  bibelanknytning)	  
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***	  Rom	  8:17	  f	  s	  302Men	  äro	  vi	  barn,	  så	  äro	  vi	  ock	  arvingar,	  nämligen	  Guds	  arvingar	  och	  
Kristi	  medarvingar,	  om	  vi	  eljest	  lida	  med	  honom,	  för	  att	  också	  med	  honom	  bliva	  
förhärligade.18Ty	  jag	  håller	  före	  att	  denna	  tidens	  lidanden	  intet	  betyda,	  i	  jämförelse	  
med	  den	  härlighet	  som	  kommer	  att	  uppenbaras	  på	  oss.	  (relevant	  bibelstöd)	  
	  
***	  2	  Kor	  4:12	  s	  300	  Så	  utför	  nu	  döden	  sitt	  verk	  i	  oss,	  men	  i	  eder	  verkar	  livet.	  (relevant	  
bibelstöd)	  
***	  2	  Kor	  4:17	  f	  s	  302	  17Ty	  vår	  bedrövelse,	  som	  varar	  ett	  ögonblick	  och	  väger	  föga,	  
bereder	  åt	  oss,	  i	  översvinnligen	  rikt	  mått,	  en	  härlighet	  som	  väger	  översvinnligen	  tungt	  
och	  varar	  i	  evighet	  —	  18åt	  oss	  som	  icke	  hava	  till	  ögonmärke	  de	  ting	  som	  synas,	  utan	  
dem	  som	  icke	  synas;	  ty	  de	  ting	  som	  synas,	  de	  vara	  allenast	  en	  tid,	  med	  de	  som	  icke	  synas,	  
de	  vara	  i	  evighet.	  (relevant	  bibelstöd)	  
***	  Hebr	  12:6	  s	  s	  298	  Ty	  den	  Herren	  älskar,	  den	  agar	  han,	  och	  han	  straffar	  med	  riset	  var	  
son	  som	  han	  har	  kär.”	  (relevant	  bibelstöd)	  	  
	  


