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(Brustna	  skyar.doc)	  
Evighetsljus	  på	  mörka	  moln	  (1900)	  
	  
Brustna	  skyar	  s	  124–127	  
Avsnittets	  underrubrik	  ”Vem	  tömmer	  himmelens	  läglar?”(Job	  38:37)	  förstärker	  inte	  
avsnittets	  bibelförankring.	  Däremot	  ger	  det	  faktum	  att	  Gud	  låter	  det	  regna	  associationer	  
till	  den	  gråt	  som	  EG	  här	  avhandlar.	  
	  
Avdelning	  I	  s	  124–126	  
Bibelanknytningen lös. Jesus och Maria, Lasaros syster exempel. Principiellt 
bibelställe Jes 57:15. Erfarenhetsbaserat avsnitt 
Gråtens	  varför	  
Vi	  lever	  i	  en	  jämmerdal	  Ps	  84:7	  
Världen	  är	  andelös	  
Vi	  är	  nödens	  barn	  som	  skall	  gråta	  ut.	  Exemplet	  Jesus	  Joh	  11:35	  
Sorg	  vid	  en	  grav	  Joh	  11:35	  Jesus	  grät	  
Kännbara	  förluster	  
Kval	  Jesus	  upphöjde	  verop	  Hebr	  5:7	  
Genomgripande	  smärta	  
Lidande	  
Herrens	  tuktan	  
Nöd	  
	  
Gråtens	  positiva	  betydelse	  
Ger	  andlig	  syn	  
Kärleken	  varmast	  när	  den	  gråter	  
När	  nöden	  är	  förb	  känner	  den	  bedrövade	  kristne	  ingenting	  
Sulamit	  blir	  vackrare	  av	  gråt	  Hv	  6:12	  
Sångaren	  sjunger	  bättre	  när	  hon	  krossats	  
Kristliga	  livet	  mer	  fruktbärande	  
Församlingen	  öppnar	  modersfamnen	  för	  alla,	  fastnar	  inte	  i	  frågan	  om	  renlärighet	  
Det	  känns	  gott	  för	  hjärtat	  att	  gråta	  
Sammansmältningen	  av	  skilda	  	  hjärtan	  och	  stärkandet	  av	  kärleksbandet	  sker	  	  sällan	  i	  
lyckans	  dagar	  
Nöden	  förenar	  Job	  38:38,	  minst	  sagt	  fri	  tolkning	  av	  Herrens	  tal	  om	  skapelsen	  
	  
Gråtens	  förebilder	  
Jesus	  grät	  
Lasaros	  syster	  Maria	  grät	  
Jes	  57:15,	  Gud	  är	  hos	  den	  som	  har	  en	  förkrossad	  Ande	  Jes	  57:15	  
Församling	  i	  nöd	  
Feberträdet	  som	  renar	  luften,	  doftar	  mest	  då	  det	  skakas	  
Blommor	  och	  kryddväxter	  ingen	  lukt	  förrän	  de	  malas	  
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Avdelning	  II	  126	  f	  
EG lämnar gråten för offrets/dödens plats i det kristna livet. Anknyter här till 
nytestamentligt material (Joh, vetekornet och Matteus såningsmannen), samt 
f a till 2 Kor 4:10, som visar på Kristuslidandets betydelse samt på bibelordet 
ur Matteus om att mista sitt liv för att finna det . 
	  
	  
Sanningen	  om	  döden	  och	  livet	  
Själen	  krossas	  för	  att	  hela	  
Själen	  dör	  för	  att	  leva	  och	  ge	  liv	  
Regnets	  flöde	  uppfriskar	  jorden	  och	  gör	  henne	  rik	  och	  fruktbärande	  
Varje	  liv	  föds	  med	  smärta	  
Det	  krossade	  hjärtat	  blir	  Guds	  boning	  
Var	  och	  en	  som	  vill	  pånyttföda	  andra,	  måste	  dö	  
Ett	  liv	  som	  skall	  nära	  andra	  måste	  malas,	  liksom	  vete	  krossas	  mellan	  stenarna	  
Ett	  enda	  vetekorn	  som	  dör	  bär	  mycken	  frukt	  
Man	  konserverar	  ingenting	  genom	  att	  hålla	  det	  stilla	  
Säden	  måste	  förnyas	  genom	  döden	  
I	  livsutvecklingen	  ligger	  livsbevarelse	  
Ett	  liv	  kan	  ej	  utvecklas	  utan	  förnyelse	  och	  ingen	  förnyelse	  kan	  ske	  utan	  förbränning	  
Om	  vetekornet	  dör	  bär	  det	  mycken	  frukt	  Joh	  12:24	  
Vi	  måste	  alltid	  omföra	  Jesu	  död	  i	  vår	  kropp	  om	  Jesu	  liv	  skall	  uppenbaras	  i	  vårt	  dödliga	  
kött	  2	  Kor	  4:10	  
Den	  som	  mister	  sitt	  liv	  skall	  finna	  det	  Matteus	  10:39	  
	  
Fristående	  förmaning	  
Fristående förmaning som visar på det fördolda i Kristusefterföljelsen men 
också på helgelsen i sin fulländning 
	  
Vad	  är	  Jesus	  för	  ditt	  hjärta?	  
Lammets	  brud	  beslöjad,	  men	  sprider	  vällukt.	  
Vi	  skall	  bringas	  därhän	  att	  Människosonen,	  ej	  en	  ”helgad	  själ”,	  utan	  Gud,	  livets	  högsta	  
ideal,	  uppenbaras.	  
Den	  mest	  gudomliga	  frälsning	  är	  den,	  som	  låter	  andra	  se	  leret	  i	  krukmakarens	  hand.	  
	  
Bibelhänvisningar	  ”Brustna	  skyar”	  
Gamla	  testamentet	  
	  
1	  Mos	  27:65	  	  s	  127	  finns	  inte.	  	  
	  
Job	  28:37	  s	  124	  Hvem	  räknar	  skyarne	  med	  vishet	  och	  hvem	  tömmer	  himmelens	  läglar.	  	  	  	  
Job	  38:38	  s	  126	  Så	  att	  stoftet	  gjutes	  samman	  såsom	  gjutgods	  och	  kokorna	  sluta	  sig	  till	  hvarandra?	  	  
 
Ps 84:7 När de vandra genom tåredalen, göra de den rik på källor, och höstregnet höjer den med välsignelser. 
jämmerdal bibeln 1541 ������  
	  
HV	  6:12	  s	  125	  Vänd	  om,	  vänd	  om,	  du	  jungfru	  ifrån	  Sulem!	  Vänd	  om,	  vänd	  om,	  att	  vi	  få	  se	  på	  dig!	  Hvi	  viljen	  
I	  se	  på	  en	  jungfru	  ifrån	  Sulem,	  såsom	  på	  en	  danserska	  från	  Mahanaim?	  	  	  	  	  
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Jes	  29:16	  s	  127	  Huru	  förvända	  ären	  I	  icke!	  Skall	  då	  leret	  aktas	  lika	  med	  krukmakaren?	  Skall	  verket	  säga	  
om	  sin	  mästare:	  ”Han	  har	  icke	  gjort	  mig”?	  Eller	  skall	  bilden	  säga	  om	  honom	  som	  har	  format	  den:	  ”Han	  
förstår	  intet”?	  	  	  
Jes	  57:15	  s	  125	  Ty	  så	  säger	  han,	  hvilkens	  namn	  är	  Stor	  och	  Hög,	  den	  Evige	  och	  Herlige:	  Jag	  bor	  i	  höjden	  
och	  i	  helgedomen	  och	  när	  den	  som	  hafver	  en	  förkrossad	  och	  ödmjuk	  anda,	  på	  det	  jag	  skall	  vederkvicka	  de	  
ödmjukes	  anda	  och	  vederkvicka	  de	  förkrossades	  hjärta.	  	  
	  
Nya	  testamentet	  
 
Matt 13:4 s 126 Och när han sådde, föll somt vid vägen, och fåglarna kommo och åto upp det.  
	  
Joh	  11:31	  s	  124	  s	  124	  Då	  nu	  de	  Judar,	  som	  voro	  hos	  henne	  i	  huset	  och	  tröstade	  henne,	  sågo,	  att	  Maria	  
hastigt	  stod	  upp	  och	  gick	  ut,	  följde	  de	  henne	  och	  sade:	  Hon	  går	  till	  grafven	  för	  att	  gråta	  där.	   
Joh	  11:35	  s	  124	  Och	  Jesus	  grät.	  	  	  	  
Joh	  12:24	  s	  126	  Sannerligen,	  sannerligen	  säger	  jag	  eder:	  Om	  hvetekornet	  icke	  faller	  i	  jorden	  och	  dör,	  så	  
förblifver	  det	  allena;	  men	  om	  det	  dör,	  så	  bär	  det	  mycken	  frukt.	  	  
	  
2	  Kor	  4:10	  s	  127	  Vi	  föra	  alltid	  omkring	  Jesu	  död	  i	  vår	  kropp,	  på	  det	  att	  ock	  Jesu	  lif	  må	  i	  vår	  kropp	  varda	  
uppenbart.	  Matt	  10:39	  s	  127	  Den	  som	  finner	  sitt	  lif,	  han	  skall	  mista	  det,	  och	  den	  som	  mister	  sitt	  lif	  för	  min	  
skull,	  han	  skall	  finna	  det.	  	  
 
Hebr 5:7 s 124  Och då han under sitt kötts dagar med starkt rop och tårar hade framburit böner och åkallan till 
den, som kunde frälsa honom från döden, och blifvit bönhörd för sin gudsfruktan.  
	  
Upp	  19:7	  s	  127	  Låtom	  oss	  glädjas	  och	  fröjda	  oss	  och	  giva	  honom	  äran;	  ty	  tiden	  är	  inne	  för	  Lammets	  
bröllop,	  och	  dess	  brud	  har	  gjort	  sig	  redo.	  	  	  	  
	  
	  
	  


