
Skriven i himlens kalender 

Dyrbar i Herrens ögon är hans heligas död (Ps 116:15). 

Det som är dyrbart är allmänt efterfrågat. Vill då Gud sina heligas 
död? Han vill tveklöst att de heliga dör den död som är en död från 
synd, men beträffande någon annan död så sägs den vara dyrbar i 
hans ögon, eftersom han omger den med större omsorg. Det är av 
den anledningen det finns många boningar i Guds hus, för att han 
ska tilldela dem de härligaste boningarna. Detta är sannerligen 
martyriets lön; och uppmuntran till martyrerna, trots att deras 
lidanden är de mest outhärdliga, och deras plågor de mest 
otänkbara, ger detta gottgörelse för alltsammans, så att de heligas 
död är dyrbar i hans ögon. Om det är en så stor lycka att vara 
godtagen i hans ögon, hur mycket större lycka måste det då vara att 
vara dyrbar i hans ögon? 
När Gud i skapelsen tittade på alla sina verk, berättas det att han 
såg att det var mycket gott; men det sägs ingenting om att något 
var dyrbart i hans ögon… 
Kära själ, detta är ett av underverken med de heliga, och ett av dem 
som Kristus avsåg då han talade om att apostlarna själva skulle 
göra större under än han själv gjort. Och vilket större underverk än 
detta, denna död, som i sig själv är det ondaste i Guds ögon, blir 
dyrbar i Guds ögon när den omfattas av de heliga? Att förvandla 
ändra något från ont till dyrbart, är inte det ett större under än att 
göra vatten till vin? Jo, verkligen. Döden fördömer inte hans heliga, 
hans heliga ger döden värdighet… När alla världens monument 
nedrivs i grunden, och alla böcker raderats ut, ska de heligas död 
ännu finnas nerskriven, i blodröda bokstäver, i himlens kalender. 
För om det finns härlighet bevarad åt dem som dör i Herren, så 
mycket mer ska de bli förhärligade som dör för Herren. 
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