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(Vad	  skall	  du	  bli.doc)	  
Vishetens	  väg	  
IV	  Vad	  skall	  du	  bli?	  
	  
EG:s	  samhällssyn	  
EG:s	  samhällssyn	  som	  den	  framträder	  i	  detta	  avsnitt	  riktat	  till	  unga	  kan	  
konkretiseras	  enligt	  följande.	  
	  
1	  EG	  förutsätter	  ett	  mer	  eller	  mindre	  statiskt	  bondesamhälle	  
	  
2	  Förbättringar	  i	  samhället	  beror	  på	  människor,	  inte	  på	  förändrade	  
strukturer.	  ”Hjärtan	  ej	  teorier	  omvandlar	  världen”.	  
	  
2	  Den	  enskilde	  	  är	  menad	  att	  inta	  en	  samhällsposition	  eller	  välja	  ett	  arbete	  
som	  motsvarar	  hennes	  av	  Gud	  givna	  förmåga	  och	  läggning.	  
	  
3	  Naturligast	  är	  att	  bli	  arbetare	  	  
	  
4	  Arbetet	  skall	  utifrån	  den	  givna	  uppgiften	  utföras	  med	  uthållighet,	  
kunnighet	  och	  med	  koncentration	  på	  uppgiften.	  
	  
5	  Den	  som	  arbetar	  skall	  verka	  inom	  sitt	  arbetsområde,	  koncentrera	  sig	  på	  
sin	  uppgift,	  inte	  göra	  två	  saker	  samtidigt	  och	  inte	  sträva	  uppåt.	  
	  
Resultat:	  Välstånd	  
	  
EG	  värjer	  sig	  mot:	  
1	  förändrade	  strukturer	  i	  samhället	  byggda	  på	  sociala	  omstörtningar	  och	  
nya	  refomer.	  
2	  mångsyssleri,	  stress	  beroende	  på	  att	  man	  under	  sin	  arbetstid	  tror	  sig	  
behöva	  klara	  av	  flera	  arbetsuppgifter	  samtidigt.	  
3	  storhetsmani	  
4	  att	  inte	  låta	  sig	  nöja	  utan	  ständigt	  söka	  sociala	  positioneringar	  uppåt.	  
	  
Resultat:	  Fattigdom.	  
	  
Tiden	  ond	  
För	  EG	  är	  tiden	  ond.	  Han	  ser	  sin	  egen	  samhällstruktur	  hotad	  av	  
mångsyssleri,	  dubbelt	  arbete	  på	  samma	  arbetstid,	  sociala	  omstörtningar,	  
nya	  reformer,	  karriärlystnad	  och	  en	  församling	  liksom	  enskilda	  kristna,	  
som	  inte	  tar	  sin	  tro	  på	  allvar.	  Därav	  hans	  hetta	  i	  argumentationen.	  	  
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Min	  tolkning:	  EG	  kristet	  samhällskonservativ	  
Jag	  kallar	  inställningen	  redovisad	  ovan	  kristet	  samhällskonservativ.	  
Epitetet	  kristet	  framför	  samhällskonservativ	  därför	  att	  EG	  ständigt	  försöker	  
motivera	  sin	  inställning	  bibliskt	  (dvs	  utifrån	  Guds	  vilja).	  	  
	  
Min	  tolkning:	  EG	  socialt	  konservativ	  och	  religiöst	  radikal.	  
1	  Det	  samhällslugn	  som	  bondesamhället	  förutsätter	  ger	  plats	  för	  religiös	  
förnyelse	  enligt	  EG:s	  idealbild.	  Denna	  förnyelse	  är	  omvälvande	  för	  den	  
enskilde	  men	  innebär	  inte	  krav	  på	  strukturell	  förvandling	  av	  samhället.	  
2	  Förnyelsen	  bygger	  på	  att	  enskilda	  överlåtit	  sig	  åt	  Gud	  och	  lever	  i	  en	  trons	  
kärleksrelation	  till	  Gud/Jesus.	  
3	  En	  kristens	  uppgift	  i	  samhället	  är	  att	  vara	  salt	  i	  förruttnelsen	  
3	  Relationen	  med	  Gud/Jesus	  	  skapar	  förutsättningar	  för	  att	  bland	  de	  kristna	  
framträder	  trons	  män	  som	  genom	  sin	  blotta	  närvaro	  får	  inflytande	  i	  
samhället	  och	  skapar	  rum	  för	  ett	  rättfärdigt	  samhälle.	  
	  
	  
Bibelhänvisningarna	  
*	  	  	  	  Nonsens	  
**	  	  	  	  Bekräftande,	  men	  ytligt	  
***	  	  	  Exemplifierande	  
****	  Stöd	  för	  EG:s	  människo-‐	  och	  samhällssyn	  
Den	  människo-‐	  och	  samhällssyn	  som	  EG	  företräder	  äger	  sin	  motsvarighet	  i	  de	  bibliska	  
skrifterna,	  där	  gudsrelationen	  sätts	  i	  första	  rummet	  liksom	  personligheterna.	  
	  
**2	  Mos	  15:23-‐25	  s	  260	  23Så	  kommo	  de	  till	  Mara;	  men	  de	  kunde	  icke	  dricka	  vattnet	  i	  
Mara,	  ty	  det	  var	  bittert.	  Därav	  fick	  stället	  namnet	  Mara.	  24Då	  knorrade	  folket	  emot	  Mose	  
och	  sade:	  ”Vad	  skola	  vi	  dricka?”	  25Men	  han	  ropade	  till	  HERREN;	  och	  HERREN	  visade	  
honom	  ett	  visst	  slags	  trä,	  som	  han	  kastade	  i	  vattnet,	  och	  så	  blev	  vattnet	  sött.	  Där	  förelade	  
han	  folket	  lag	  och	  rätt,	  och	  där	  satte	  han	  det	  på	  prov.	  
**2	  Mos	  16:3	  s	  259	  f	  3Israels	  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	  11:5	  s	  259	  f	  	  5Vi	  komma	  ihåg	  fisken	  som	  vi	  åto	  i	  Egypten	  för	  intet,	  så	  ock	  
gurkorna,	  melonerna,	  purjolöken,	  rödlöken	  och	  vitlöken.	  	  
	  
*	  2	  Kon	  2:14	  s	  257	  Och	  han	  tog	  Elias	  mantel,	  som	  hade	  fallit	  av	  denne,	  och	  slog	  på	  vattnet	  
och	  sade:	  ”Var	  är	  HERREN,	  Elias	  Gud?”	  Då	  nu	  också	  Elisa	  slog	  på	  vattnet,	  delade	  det	  sig	  åt	  
två	  sidor,	  och	  han	  gick	  över.	  	  
	  
***Ordspr 16:3 s 255b Befall dina verk åt HERREN, så hava dina planer framgång.   
****Ordspr 2:21-22 s 259 1Ty de redliga skola förbliva boende i landet och de ostraffliga få 
stanna kvar däri. 22Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet och de trolösa ryckas bort 
därur.  
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**	  Ordspr	  26:10	  s	  256	  10En	  mästare	  gör	  själv	  allt,	  men	  dåren	  lejer,	  och	  lejer	  vem	  som	  
kommer.	  	  
 
**Jes 40:30 s 259 30Ynglingar kunna bliva trötta och uppgivas, och unga män kunna falla;  
	  
****Matt	  5:13	  s	  260	  13I	  ären	  jordens	  salt;	  men	  om	  saltet	  mister	  sin	  sälta,	  varmed	  skall	  
man	  då	  giva	  det	  sälta	  igen?	  Till	  intet	  annat	  duger	  det	  än	  till	  att	  kastas	  ut	  och	  trampas	  ned	  
av	  människorna.	  	  
*	  Matt	  9:38	  s	  257Bedjen	  fördenskull	  skördens	  Herre	  att	  han	  sänder	  ut	  arbetare	  till	  sin	  
skörd.”	  	  
	  
****Rom	  1:19	  f	  s	  255	  Vad	  man	  kan	  känna	  om	  Gud	  är	  nämligen	  uppenbart	  bland	  dem;	  
Gud	  har	  ju	  uppenbarat	  det	  för	  dem.	  Ty	  hans	  osynliga	  väsen,	  hans	  eviga	  makt	  och	  
gudomshärlighet	  hava	  ända	  ifrån	  världens	  skapelse	  varit	  synliga,	  i	  det	  att	  de	  kunna	  
förstås	  genom	  hans	  verk.	  Så	  äro	  de	  då	  utan	  ursäkt.	  	  
	  
**Fil	  4:8	  s	  259	  8För	  övrigt,	  mina	  bröder,	  vad	  sant	  är,	  vad	  värdigt,	  vad	  rätt,	  vad	  rent	  är,	  
vad	  som	  är	  älskligt	  och	  värt	  att	  akta,	  ja,	  allt	  vad	  dygd	  heter,	  och	  allt	  som	  förtjänar	  att	  
prisas	  —	  tänken	  på	  allt	  sådant.	  	  
	  
****2	  Tim	  3:2-‐5	  s	  260	  Ty	  människorna	  skola	  då	  vara	  själviska,	  penningkära,	  stortaliga,	  
övermodiga,	  smädelystna,	  olydiga	  mot	  sina	  föräldrar,	  otacksamma,	  gudlösa,	  kärlekslösa	  
mot	  sina	  närmaste,	  trolösa,	  begivna	  på	  förtal,	  omåttliga,	  tygellösa,	  fientliga	  mot	  det	  goda,	  
förrädiska,	  besinningslösa,	  förblindade	  av	  högmod;	  de	  skola	  älska	  vällust	  mer	  än	  Gud,	  de	  
skola	  hava	  ett	  sken	  av	  gudsfruktan,	  men	  skola	  icke	  vilja	  veta	  av	  dess	  kraft.	  	  
****Tit	  2:1-‐15	  s	  260	  1Du	  åter	  må	  tala	  vad	  som	  är	  den	  sunda	  läran	  värdigt.	  2Förmana	  de	  
äldre	  männen	  att	  vara	  nyktra,	  att	  skicka	  sig	  värdigt	  och	  tuktigt,	  att	  vara	  sunda	  i	  tro,	  i	  
kärlek,	  i	  ståndaktighet.	  3Förmana	  likaledes	  de	  äldre	  kvinnorna	  att	  skicka	  sig	  såsom	  det	  
höves	  heliga	  kvinnor,	  att	  icke	  gå	  omkring	  med	  förtal,	  icke	  vara	  trälar	  under	  begäret	  efter	  
vin,	  utan	  lära	  andra	  vad	  gott	  är,	  för	  att	  fostra	  dem	  till	  tuktighet.	  4Förmana	  de	  yngre	  
kvinnorna	  att	  älska	  sina	  män	  och	  sina	  barn,	  5att	  föra	  en	  tuktig	  och	  ren	  vandel,	  att	  vara	  
goda	  husmödrar	  och	  att	  underordna	  sig	  sina	  män,	  så	  att	  Guds	  ord	  icke	  bliver	  smädat.	  
6Förmana	  likaledes	  de	  yngre	  männen	  att	  skicka	  sig	  tuktigt.	  7Bliv	  dem	  i	  allo	  ett	  föredöme	  
i	  goda	  gärningar,	  och	  låt	  dem	  i	  din	  undervisning	  finna	  oförfalskad	  renhet	  och	  värdighet,	  
8med	  sunt,	  ostraffligt	  tal,	  så	  att	  den	  som	  står	  oss	  emot	  måste	  blygas,	  då	  han	  nu	  icke	  har	  
något	  ont	  att	  säga	  om	  oss.	  9Förmana	  tjänarna	  att	  i	  allt	  underordna	  sig	  sina	  herrar,	  att	  
skicka	  sig	  dem	  till	  behag	  och	  icke	  vara	  gensvariga,	  10att	  icke	  begå	  någon	  oärlighet,	  utan	  
på	  allt	  sätt	  visa	  dem	  redbar	  trohet,	  så	  att	  de	  i	  alla	  stycken	  bliva	  en	  prydnad	  för	  Guds,	  vår	  
Frälsares,	  lära.	  11Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor; 12den 
fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva 
tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, 13medan vi vänta på vårt 
saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets 
uppenbarelse — 14hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all 
orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är. 
15Så skall du tala; och du skall förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen 
förakta dig.  
 

IV. ������ 
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Vad skall du bli? S 255 

Min	  rubrik:	  Allt	  människans	  verk	  menat	  att	  vara	  förankrat	  i	  
Herren	  utgångspunkten	  för	  EG:s	  samhällskonservatism	  
	  »Befall	  Herren	  dina	  verk,	  så	  vinna	  dina	  planer	  framgång.»	  Ordspråksb.	  16:	  3.	  	  	  	  
Ordspr 16:3 s 255b Befall dina verk åt HERREN, så hava dina planer framgång.   
	  
Min	  rubrik:	  Den	  sanna	  ursprungligheten	  att	  vara	  den	  man	  är	  
V a r 	   d e n 	   d u 	   ä r . 	  Varför	  skulle	  du	  annars	  	  förlora	  din	  bestämmelse?	  Liksom	  varje	  ting	  
	  inom	  naturen	  uppenbarar	  någon	  viss	  egenskap	  	  hos	  Gud,	  varigenom	  skaparen	  i	  mer	  
eller	  mindre	  	  mån	  kan	  kännas	  (Rom.	  1),	  
Rom	  1:19	  f	  s	  255	  19Vad	  man	  kan	  känna	  om	  Gud	  är	  nämligen	  uppenbart	  bland	  dem;	  Gud	  har	  ju	  uppenbarat	  det	  för	  
dem.	  20Ty	  hans	  osynliga	  väsen,	  hans	  eviga	  makt	  och	  gudomshärlighet	  hava	  ända	  ifrån	  världens	  skapelse	  varit	  synliga,	  
i	  det	  att	  de	  kunna	  förstås	  genom	  hans	  verk.	  Så	  äro	  de	  då	  utan	  ursäkt.	  	  
 så är varje människa ���avsedd att uppenbara något av hans fullkomligheter. ���Det rätta idealet för 
dig vinnes icke ���genom att bli såsom andra, ehuru vi alltid må lära ���och upptaga varje gott 
exempel. Konsten är ���dock att finna den sanna ursprungligheten hos ���var och en samt ernå den 
sunda utvecklingen av ���personens individuella egenskaper. Men detta ���storverk måste vi helt 
anförtro åt den Ande, ���som skapat oss. ������ 

Låtom	  oss	  se	  till,	  att	  vi	  kunna	  fylla	  vår	  	  personliga	  uppgift	  såsom	  människor	  i	  
	  vardagslivet,	  och	  sedan	  kunna	  vi	  genom	  Gud	  uträtta	  	  något	  även	  på	  predikstolen.	  
Religionen	  består	  	  ej	  i	  att	  kunna	  tala,	  utan	  i	  att	  kunna	  l e v a .	  	  
Här skymtar vi något av EG:s positiva människosyn. Hennes 
förbundenhet med Gud. 

Min	  rubrik:	  Människan	  menad	  att	  göra	  en	  sak	  till	  sin	  
huvuduppgift,	  men	  denna	  enda	  sak	  väl.	  Mot	  stress	  och	  
splittring.	  
1:o. B l i v  e n  m ä n n i s k a , men blott e n . ���Ett farande hit och dit från det ena yrket till ���det 
andra lämnar samma resultat, som när biet ���surrar över den blomstrande ängen. Många ���förlora 
sin (255 sen 256)avsikt att vinna kunskap och ���kännedom i det praktiska livet, därför att de 
vilja ���se och vidröra allt men ej på allvar leva för ���lösandet av sin uppgift. Det är bättre att 
vara ���tyst än pratsam, mera inbringande för ���människolivet att sitta lugn och samla honung än 
leva ���endast för att väcka uppseende. ������ 

Välj	  e t t 	  och	  var	  e n .	  Tidens	  allmänna	  synd	  	  är,	  att	  man	  har	  för	  många	  järn	  i	  elden	  och	  
vill	  	  utföra	  dubbelt	  arbete	  under	  samma	  arbetstid.	  	  Man	  överhopar	  sin	  själ	  med	  orolig	  
ävlan,	  och	  	  maskineriet	  går,	  så	  att	  axeln	  är	  glödhet,	  utan	  	  att	  vinna	  motsvarande	  resultat	  
till	  den	  kraft,	  som	  	  förbrukas.	  Men	  huvudsaken	  är	  ej	  att	  göra	  	  mycket	  utan	  att	  göra	  allt	  
med	  omsorg.	  Villkoren	  	  för	  unge	  mäns	  framgång	  är	  ej	  att	  göra	  fort	  utan	  	  att	  göra	  väl.	  Den	  
som	  är	  rask	  och	  villig	  att	  tjäna	  	  har	  goda	  utsikter,	  men	  den	  som	  fuskar,	  i	  vad	  	  sak	  det	  vara	  
må,	  han	  vinner	  ingen	  insikt.	  	  	  	  
Härmed vilja vi dock ej förneka möjligheten ���av att kunna tjäna både sig själv och andra 
utan ���att vara mästare.  
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	  	  Företagsamhet	  utbildar	  praktiska	  män,	  såsom	  	  den	  vise	  säger:	  »En	  mästare	  gör	  allting	  
själv,	  	  men	  dåren	  lejer.»	  	  
Ordspr	  26:10	  s	  256	  10En	  mästare	  gör	  själv	  allt,	  men	  dåren	  lejer,	  och	  lejer	  vem	  som	  kommer.	  	  
Mycket	  förekommer	  inomhus	  	  eller	  i	  samband	  med	  ett	  yrke,	  som	  en	  vanligt	  	  begåvad	  
person	  mycket	  väl	  kunde	  lära	  sig	  att	  	  göra	  själv	  och	  därigenom	  spara	  sig	  för	  många	  
	  utgifter.	  Slapphet	  och	  försummelse	  gör	  människan	  	  gruvsam	  och	  förtager	  henne	  
handlingskraften,	  	  så	  att	  hon	  i	  varje	  mullvadshög	  ser	  ett	  berg	  	  och	  i	  mullvaden	  ett	  lejon.	  
Men	  den	  fromma	  	  självtilliten	  eller	  tron	  på	  att	  en	  sak	  är	  möjlig,	  	  undanröjer	  många	  
svårigheter.	  Försök	  och	  försök	  om	  	  igen!	  Var	  en	  arbetsmyra!	  Men	  gör	  e n 	  sak	  till	  	  din	  
huvuduppgift.	  	  	  	  
Praktiskt sinne på gammal grund 

Min	  rubrik:	  Människan	  inte	  menad	  till	  storhetsmani	  
När	  du	  har	  lämnat	  hemmets	  härd	  och	  går	  	  ut(256	  sen	  257)	  för	  att	  insamla	  din	  nödtorft,	  
stanna	  vid	  e n 	  	  buske	  och	  välj	  e n 	  sak,	  om	  du	  ej	  vill	  återvända	  	  med	  en	  tom	  pung	  och	  en	  
fördärvad	  själ.	  Många	  	  hava	  sprungit	  sig	  trötta	  för	  att	  finna	  det	  mest	  	  givande	  arbete,	  
men	  jag	  har	  ej	  träffat	  en	  ibland	  	  dessa	  hundra,	  som	  ej	  klagade	  över	  en	  usel	  möda,	  	  under	  
det	  andra,	  som	  äro	  mera	  anspråkslösa	  	  och	  därför	  kunna	  vara	  stilla,	  reda	  sig	  bra	  och	  	  äro	  
dugliga	  och	  förnöjda	  arbetare.	  Tiderna	  äro	  	  ej	  så	  dåliga	  som	  de	  utropas.	  Varför	  det	  sällan	  
	  räcker	  till,	  beror	  väsentligen	  därpå,	  att	  behoven	  	  äro	  för	  högt	  uppdrivna.	  Man	  vill	  leva	  
stort	  på	  	  alla	  områden.	  Samhällen,	  riken	  och	  stater	  såväl	  	  som	  enskilda	  personer	  gripas	  
av	  en	  »storhetsmani»,	  	  och	  ingen	  vill	  anses	  vara	  fattig	  och	  ringa.	  	  Fåfängan	  och	  lyxen	  
utarma	  folken.	  Slöseri	  och	  	  fattigdom	  äro	  bundsförvanter.	  
En sak i taget och ingen fåfänghet och lyx. Slöseri och fattigdom 
bundsförvanter. ������ 

Min	  rubrik:Bliv	  arbetare	  utifrån	  håg	  och	  anlag	  och	  arbeta	  väl	  
2:o.	  B l i v 	   a r b e t a r e .	  Välj	  ett	  yrke,	  som	  	  motsvarar	  din	  håg	  och	  dina	  anlag.	  Merendels	  
är	  	  man	  begåvad	  för	  det	  man	  drages	  till;	  och	  du	  	  är	  i	  så	  fall	  icke	  bunden	  av	  ditt	  
föräldrahem.	  	  Men	  om	  du	  har	  lust	  och	  finner	  det	  vara	  Guds	  	  vilja,	  så	  upptag	  gärna	  din	  
faders	  arbete	  och	  plöj	  	  din	  åkerteg	  med	  hans	  plogar,	  liksom	  Elisa	  	  upptog	  Elias	  mantel	  
och	  slog	  med	  den	  på	  Jordan,	  	  sägande:	  »Var	  är	  Herren,	  Elias	  Gud?»	  
2	  Kon	  2:14	  s	  257	  Och	  han	  tog	  Elias	  mantel,	  som	  hade	  fallit	  av	  denne,	  och	  slog	  på	  vattnet	  och	  sade:	  ”Var	  är	  HERREN,	  
Elias	  Gud?”	  Då	  nu	  också	  Elisa	  slog	  på	  vattnet,	  delade	  det	  sig	  åt	  två	  sidor,	  och	  han	  gick	  över.	  	  
Och	  hans	  	  Ande	  skall	  vila	  över	  dig	  och	  bana	  väg	  genom	  	  alla	  svårigheter.	  Det	  är	  ej	  
arbetets	  natur	  att	  	  inbringa	  mer	  eller	  mindre,	  som	  bestämmer	  dina	  	  framgångar,	  utan	  
arbetets	  utförande,	  h u r u 	  du	  	  arbetar,	  samt	  Guds	  välsignelse,	  och	  det	  senare	  	  i	  första	  
hand.	  	  
Visserligen möjlighet till uppbrott men då utifrån lust och Guds vilja. 
Stanna gärna hemma och arbeta väl. ������ 

Min	  rubrik:	  Oberoende	  utan	  arbetets	  slaveri	  betvivlas	  
Visserligen	  har	  jag	  hört	  mången	  fader	  säga,	  	  att	  han	  för	  ingen	  del	  vill	  se	  barnen	  under	  
	  samma	  slaveri	  som	  han.	  Men	  huruvida	  en	  oberoende	  ställning	  kan	  vinnas	  utan	  
»slaveri»,	  torde	  	  vara	  tvivel	  underkastat.	  När	  allt	  kommer	  	  omkring,	  är	  det	  genom	  
arbetare	  mission	  bedrives	  	  (Matt.	  9)	  (257	  sen	  258)	  
Matt	  9:38	  s	  257Bedjen	  fördenskull	  skördens	  Herre	  att	  han	  sänder	  ut	  arbetare	  till	  sin	  skörd.”	  	  
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	  och	  samhällen	  äga	  bestånd.	  Inga	  	  resultat	  vinnas	  utan	  arbete,	  ihärdigt	  arbete;	  och	  	  den	  
som	  icke	  vill	  arbeta	  i	  ungdomen	  måste	  	  arbeta,	  då	  han	  är	  gammal.	  I	  denna	  rastlösa	  och	  
	  verksamma	  tid	  kan	  ingen	  drönare	  bestå	  i	  	  samhällets	  kupa.	  Då	  vi	  här	  tala	  om	  arbete,	  
mena	  vi	  	  a l l t 	  arbete,	  som	  kan	  göras	  i	  Jesu	  namn	  och	  till	  	  Guds	  ära.	  Men	  kroppsarbete	  är,	  
såsom	  mera	  	  stärkande,	  att	  föredraga.	  Dock	  var	  och	  en	  på	  	  sin	  post.	  
Kroppsarbete att föredraga. 

Min	  rubrik:	  de	  fattiga	  och	  arbetarna	  vill	  bli	  herrar	  
	  	  	  Det	  synes	  mig	  höra	  till	  de	  oförlåtliga	  misstagen	  	  att	  tvinga	  sina	  barn	  till	  studier.	  Och	  
detta	  	  så	  mycket	  mer,	  som	  skolan	  är	  överhopad	  och	  	  studenten	  ofta	  nog	  måste	  antaga	  
den	  ringaste	  	  syssla	  och	  kämpa	  en	  hårdare	  kamp	  för	  tillvaron	  	  än	  mången	  arbetare.	  I	  s.	  k.	  
bättre	  hem	  vänjas	  	  barnen	  ofta	  nog	  mera	  till	  arbete	  än	  i	  många	  fattiga	  	  hem,	  där	  den	  
socialistiska	  andan	  råder.	  Det	  är	  ej	  	  så	  mycket	  de	  rika	  och	  förnäma	  som	  de	  fattiga	  och	  
	  arbetarne	  i	  vår	  tid,	  som	  vilja	  två	  sina	  händer	  	  rena	  och	  bli	  herrar.	  Därför	  måste	  även	  
sonen	  	  studera,	  antingen	  han	  har	  lust	  och	  fallenhet	  eller	  	  ej,	  han	  måste	  taga	  studenten.	  
Han	  läser	  och	  	  bliver	  en	  bokhållare	  med	  300	  kronors	  lön,	  medan	  	  en	  vanlig	  arbetare,	  vars	  
utbildning	  ej	  kostar	  	  hälften	  så	  mycket,	  har	  dubbelt	  så	  stor	  inkomst	  	  och	  redan	  är	  en	  
välbärgad	  och	  lycklig	  familjefader.	  	  Eller	  kanske	  studenten	  blev	  en	  odåga,	  	  en	  
vildspelare?	  	  
EG försöker bromsa en pågående samhällsutveckling 

Min	  rubrik:	  Stanna,	  fråga	  Gud	  
	  	  Om	  han	  nu	  vore	  skräddare,	  kunde	  han	  sy	  en	  	  rock	  åt	  sin	  gamle	  far,	  som	  är	  fattig	  och	  
nedtyngd	  	  av	  skulder,	  och	  vara	  en	  lycklig	  man,	  undkommen	  	  onda	  kamraters	  lockelser.	  
—-‐	  Korteligen,	  valet	  	  är	  av	  stor	  vikt.	  Ungdomen	  grundlägger	  ålderdomen.	  	  Ett	  orätt	  steg,	  
som	  leder	  in	  på	  orätt	  väg,	  	  kan	  bliva	  din	  olycka	  för	  både	  tid	  och	  evighet.	  	  Ingen	  människa	  
och	  allra	  minst	  den	  troende	  	  lyckas	  på	  orätt	  väg.	  Stanna!	  Fråga	  din	  Gud.	  	  Lämna	  dina	  
(258	  sen	  259)	  öden	  i	  hans	  händer,	  som	  är	  den	  	  Gamle	  av	  dagar.	  O	  Gud,	  fatta	  den	  unge	  
mannens	  	  hand,	  och	  led	  honom	  efter	  ditt	  råd!	  Bevare	  han	  	  de	  späda,	  vita	  lamm,	  som	  gå	  i	  
bet	  mellan	  bergen.	  	  Nattens	  ulvar	  ligga	  i	  försåt.	  	  	  	  
Utvecklingen en fara för ”de späda vita lamm, som gå i bet mellan 
bergen. Nattens ulvar ligga i försåt.” 

Min	  rubrik:Försumma	  ej	  morgontimmarnas	  bön	  och	  
bibelläsning.	  Det	  är	  att	  öva	  redlighet.	  
Stilla	  ditt	  hjärta	  inför	  Gud.	  Försumma	  ej	  	  livets	  bästa	  morgontimmar.	  Stärk	  heliga	  uppsåt	  
	  i	  umgänge	  med	  Gud.	  Det	  kommer	  andra	  tider,	  	  då	  du	  ej	  får	  tid	  att	  bedja	  och	  läsa	  din	  
bibel	  så	  	  mycket	  som	  nu.	  Förspill	  ej	  tiden.	  Fantisera	  	  ej	  bort	  allvarliga	  stunder.	  »Bliv	  i	  
landet	  och	  	  öva	  redlighet.»	  	  
Ordspr 2:21-22 s 259 1Ty de redliga skola förbliva boende i landet och de ostraffliga få stanna kvar däri. 22Men de 
ogudaktiga skola utrotas ur landet och de trolösa ryckas bort därur.  
Ty	  mången	  far	  land	  och	  rike	  	  omkring,	  till	  dess	  han	  bliver	  ingenting,	  och	  slösar	  	  med	  tid	  
och	  penningar,	  tills	  det	  bliver	  hunger	  i	  	  landet,	  och	  han	  måste	  återvända	  likt	  den	  
förlorade	  	  sonen	  till	  enklare	  vanor.	  Detta	  är	  förkrossande.	  	  	  	  
Morgonbön kombineras med redlighet och att vara bofast, alternativet 
fara land och riket runt, slösa och hungra.  
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Min	  rubrik:	  Enligt	  Guds	  plan	  och	  uppsåt,	  koncentration	  på	  en	  
sak	  
T i d e n 	   ä r 	   k o r t .	  Och	  ynglingar	  varda	  trötta	  	  och	  uppgivas.	  
Jes 40:30 s 259 30Ynglingar kunna bliva trötta och uppgivas, och unga män kunna falla;  
 Vill du realisera Guds plan och ���bringas i full harmoni med hans uppsåt, vilket är ���en 
nödvändig förutsättning för all sund och jämn ���utveckling, måste du betydligt inskränka dig 
samt ���i regel upptaga det som ligger dig närmast, ty ���du anar ej, huru litet en människa 
jämförelsevis ���hinner uträtta. Mycket kan väl synas vara gott, ���men, om det kan undvaras, 
lämna det i andra ���hand, och vinnlägg dig om det som gör dig bättre, ���heligare och nyttigare.  

	  	  »Vad	  värdigt,	  vad	  rätt,	  vad	  rent,	  vad	  älskeligt,	  	  vad	  som	  ljuder	  väl,	  finnes	  någon	  dygd	  
och	  finnes	  	  något	  lov,	  tänken	  därpå.»	  
Fil	  4:8	  s	  259	  8För	  övrigt,	  mina	  bröder,	  vad	  sant	  är,	  vad	  värdigt,	  vad	  rätt,	  vad	  rent	  är,	  vad	  som	  är	  älskligt	  och	  värt	  att	  
akta,	  ja,	  allt	  vad	  dygd	  heter,	  och	  allt	  som	  förtjänar	  att	  prisas	  —	  tänken	  på	  allt	  sådant.	  	  

Koncentration	  på	  en	  sak	  nödvändigt	  för	  att	  realisera	  Guds	  plan.	  
	  Bättre	  människor	  påskyndar	  himmelrikets	  kommande,	  inte	  
sociala	  omstörtningar	  och	  reformer	  
3:o.	  P e r s o n e n 	   ä r 	   a v 	   s t o r 	   b e t y d e l s e .	  	  Inga	  sociala	  omstörtningar	  eller	  nya	  
reformer	  	  påskynda	  himmelrikets	  kommande;	  inga	  	  bättre	  tider,	  utan	  bättre	  människor,	  
kunna	  föra	  	  mänskligheten	  in	  i	  ett	  ljusare	  skede.	  I	  Egypten	  	  suckade	  Israel	  under	  Farao,	  i	  
öknen	  efter	  	  Egyptens	  köttgrytor,	  gurkor	  (s	  259	  sen	  260)	  och	  meloner.	  	  
2	  Mos	  16:3	  s	  259	  f	  3Israels	  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	  11:5	  s	  259	  f	  	  5Vi	  komma	  ihåg	  fisken	  som	  vi	  åto	  i	  Egypten	  för	  intet,	  så	  ock	  gurkorna,	  melonerna,	  purjolöken,	  
rödlöken	  och	  vitlöken.	  	  
En	  svamp	  	  kan	  fyllas	  med	  vatten	  och	  jorden	  mättas	  av	  	  regn,	  men	  självsvåldet	  kan	  varken	  
himmel	  eller	  	  jord	  tillfredsställa.	  Tiden	  är	  ond	  därför,	  att	  	  människorna	  äro	  onda.	  Se	  2	  
Tim.	  3.	  
2	  Tim	  3:2-‐5	  s	  260	  2Ty	  människorna	  skola	  då	  vara	  själviska,	  penningkära,	  stortaliga,	  övermodiga,	  smädelystna,	  olydiga	  
mot	  sina	  föräldrar,	  otacksamma,	  gudlösa,	  3kärlekslösa	  mot	  sina	  närmaste,	  trolösa,	  begivna	  på	  förtal,	  omåttliga,	  
tygellösa,	  fientliga	  mot	  det	  goda,	  4förrädiska,	  besinningslösa,	  förblindade	  av	  högmod;	  de	  skola	  älska	  vällust	  mer	  än	  
Gud,	  5de	  skola	  hava	  ett	  sken	  av	  gudsfruktan,	  men	  skola	  icke	  vilja	  veta	  av	  dess	  kraft.	  	  
	  Det	  är	  	  människorna	  och	  ej	  tiden,	  som	  i	  första	  hand	  behöva	  	  omskapas,	  hjärtan	  och	  ej	  
teorier,	  som	  omdana	  	  världen.	  Och	  för	  den,	  som	  vill	  vara	  en	  sann	  	  människa	  och	  en	  
kristen,	  som	  överallt	  ingjuter	  	  något	  av	  sin	  egen	  karaktär	  —-‐	  för	  honom	  är	  den	  	  nåd	  
given,	  som	  lär	  oss	  försaka	  världen	  och	  leva	  	  gudligt,	  och	  han	  skall,	  på	  vilken	  plats	  han	  är,	  
vara	  	  ett	  saltkorn	  i	  förruttnelsen.	  (Tit.	  2;	  Matt	  5:	  13.)	  	  
Tit	  2:1-‐15	  s	  260	  1Du	  åter	  må	  tala	  vad	  som	  är	  den	  sunda	  läran	  värdigt.	  2Förmana	  de	  äldre	  männen	  att	  vara	  nyktra,	  att	  
skicka	  sig	  värdigt	  och	  tuktigt,	  att	  vara	  sunda	  i	  tro,	  i	  kärlek,	  i	  ståndaktighet.	  3Förmana	  likaledes	  de	  äldre	  kvinnorna	  att	  
skicka	  sig	  såsom	  det	  höves	  heliga	  kvinnor,	  att	  icke	  gå	  omkring	  med	  förtal,	  icke	  vara	  trälar	  under	  begäret	  efter	  vin,	  utan	  
lära	  andra	  vad	  gott	  är,	  för	  att	  fostra	  dem	  till	  tuktighet.	  4Förmana	  de	  yngre	  kvinnorna	  att	  älska	  sina	  män	  och	  sina	  barn,	  
5att	  föra	  en	  tuktig	  och	  ren	  vandel,	  att	  vara	  goda	  husmödrar	  och	  att	  underordna	  sig	  sina	  män,	  så	  att	  Guds	  ord	  icke	  
bliver	  smädat.	  6Förmana	  likaledes	  de	  yngre	  männen	  att	  skicka	  sig	  tuktigt.	  7Bliv	  dem	  i	  allo	  ett	  föredöme	  i	  goda	  
gärningar,	  och	  låt	  dem	  i	  din	  undervisning	  finna	  oförfalskad	  renhet	  och	  värdighet,	  8med	  sunt,	  ostraffligt	  tal,	  så	  att	  den	  
som	  står	  oss	  emot	  måste	  blygas,	  då	  han	  nu	  icke	  har	  något	  ont	  att	  säga	  om	  oss.	  9Förmana	  tjänarna	  att	  i	  allt	  underordna	  
sig	  sina	  herrar,	  att	  skicka	  sig	  dem	  till	  behag	  och	  icke	  vara	  gensvariga,	  10att	  icke	  begå	  någon	  oärlighet,	  utan	  på	  allt	  sätt	  
visa	  dem	  redbar	  trohet,	  så	  att	  de	  i	  alla	  stycken	  bliva	  en	  prydnad	  för	  Guds,	  vår	  Frälsares,	  lära.	  11Ty Guds nåd har 
uppenbarats till frälsning för alla människor; 12den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga 
begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, 13medan vi vänta på vårt saliga 
hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse — 14hans som har utgivit 
sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att 
göra vad gott är. 15Så skall du tala; och du skall förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen förakta dig.  
Matt	  5:13	  s	  260	  13I	  ären	  jordens	  salt;	  men	  om	  saltet	  mister	  sin	  sälta,	  varmed	  skall	  man	  då	  giva	  det	  sälta	  igen?	  Till	  
intet	  annat	  duger	  det	  än	  till	  att	  kastas	  ut	  och	  trampas	  ned	  av	  människorna.	  	  
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Hjärtan	  och	  ej	  teorier	  omvandlar	  världen	  
	  
Frigjorda	  män,	  helgade	  personligheter	  av	  allt	  större	  
betydelse	  
Detta	  är	  vad	  du	  skall	  bli.	  I	  en	  tid,	  då	  synden	  	  ringaktas	  och	  lasten	  utövas	  såsom	  ett	  
oskyldigt	  	  nöje,	  måste	  en	  helgad	  personlighet,	  som	  	  bestraffar	  synden,	  bliva	  av	  allt	  större	  
betydelse.	  	  Frigjorda	  män,	  hjärtevarma	  hjältar,	  helgade	  	  personligheter	  hava	  en	  särskild	  
plats	  att	  fylla	  under	  	  närvarande	  tid.	  	  
Samhällets omdanare en grupp helgade män. 

Steg	  för	  steg	  mot	  fullkomligheten	  genom	  inre	  kraft	  
Men	  endast	  småningom	  fatta	  vi	  vår	  höga	  	  bestämmelse,	  blott	  steg	  för	  steg	  föres	  
lärjungen	  	  till	  fullkomlighet.	  Viljan,	  hur	  kraftig	  hon	  än	  	  må	  vara,	  är	  ej	  karaktären,	  utan	  
den	  inre	  kraft,	  	  som	  arbetar	  för	  att	  vinna	  gestalt.	  Under	  	  utövande	  av	  dygden	  få	  vi	  göra	  
många	  misstag,	  	  innan	  vi	  kunna	  sägas	  vara	  övade	  till	  gudaktighet	  	  och	  det	  är	  full,	  helig,	  
salig	  harmoni	  i	  vårt	  liv.	  	  Men	  fäll	  ej	  modet,	  om	  du	  måste	  för	  en	  tid	  sticka	  	  ditt	  svärd	  i	  
skidan.	  	  	  
Helgelse ingen självverksamhet beroende på vilja. En människas 
karaktär beror av hennes karaktär, det betyder en inre kraft som 
arbetar för att vinna gestalt. 

De	  utvalda	  ej	  överlämnade	  åt	  slumpen	  
Under	  dessa	  uppfostrande	  tider,	  då	  bruden	  är	  	  i	  pension	  och	  underläraren	  i	  skola,	  
lämnar	  han	  	  ej	  sina	  utvalda	  åt	  slumpen	  eller	  de	  heligas	  liv	  	  åt	  planlösa	  skickelser,	  utan	  
leder	  allt	  med	  en	  	  gudomlig	  kärleks	  lag	  till	  den	  plats,	  där	  han	  	  vill	  uppenbara	  sig	  för	  dem	  i	  
ett	  fullare	  ljus.	  	  Hans	  under	  slumra	  i	  det	  livlösa	  vattnet,	  och	  	  hälsodrycken	  upprinner	  vid	  
Mara.	  	  
2	  Mos	  15:23-‐25	  s	  260	  23Så	  kommo	  de	  till	  Mara;	  men	  de	  kunde	  icke	  dricka	  vattnet	  i	  Mara,	  ty	  det	  var	  bittert.	  Därav	  fick	  
stället	  namnet	  Mara.	  24Då	  knorrade	  folket	  emot	  Mose	  och	  sade:	  ”Vad	  skola	  vi	  dricka?”	  25Men	  han	  ropade	  till	  
HERREN;	  och	  HERREN	  visade	  honom	  ett	  visst	  slags	  trä,	  som	  han	  kastade	  i	  vattnet,	  och	  så	  blev	  vattnet	  sött.	  Där	  
förelade	  han	  folket	  lag	  och	  rätt,	  och	  där	  satte	  han	  det	  på	  prov.	  	  
Ingen	  anar	  det	  	  hjärta,	  (260	  sen	  261)	  som	  slår,	  och	  det	  liv,	  som	  utvecklas	  ur	  	  den	  sak,	  
som	  kommer	  under	  Guds	  händer.	  	  
Vilket	  liv	  de	  unga	  måste	  hava	  framför	  sig,	  	  om	  de	  så	  helt	  gå	  i	  döden	  med	  sin	  egen	  vilja,	  
	  att	  hans	  uppsåt	  är	  den	  bestämmande	  lagen	  för	  	  deras	  liv!	  	  	  
Guds plan fullföljs även i andelösa tider. ������ Förmaning till de unga att 
låta Guds uppsåt vara bestämmande för deras liv.	  


