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(Framsidan	  av	  Guds	  tron.doc)	  
Evighetsljus	  på	  mörka	  moln	  (1900)	  
	  
Framsidan	  av	  Guds	  tron	  130–134	  
Lidandestemat	  i	  ny	  variant.	  Avsnittet	  skulle	  ha	  kunnat	  heta:	  ”En	  Jobstudie	  med	  
variationer”.	  	  Molnsymbolik	  i	  inledningen,	  avdelningarna	  I	  och	  II,	  men	  ej	  i	  III.	  Molntemat	  
återkommer	  i	  avslutningen.	  
Molnet	  fördöljer	  Gud	  men	  Gud	  verkar	  genom	  molnet	  och	  finns	  bakom	  molnet.	  Molnet	  
står	  för	  prövningar	  och	  lidande	  av	  alla	  de	  slag.	  	  
	  
Inledningen	  130	  I	  inledningen	  finns	  en	  närmast	  fristående	  betraktelse	  om	  
”fromma	  själar,	  som	  ej	  förstå	  nödens	  barn”.	  Dessa	  fromma	  själar	  undandras	  möjligheten	  
att	  nå	  löfteslandet.	  
	  

	  	  Min	  vän!	  Se	  till,	  att	  du	  ej	  är	  en	  ibland	  dessa,	  	  då	  vägen	  till	  det	  allra	  heligaste	  är	  öppnad	  genom	  
	  Lammets	  blod.	  Enda	  möjligheten	  att	  nå	  	  löfteslandet	  är	  vinnandet	  av	  en	  full	  gemenskap	  med	  
	  Herren.	  Men	  om	  du	  ej	  uppskattar	  värdet	  av	  en	  	  sådan	  gemenskap	  med	  honom,	  hur	  kan	  du	  väl	  	  söka	  
den	  av	  allt	  hjärta?	  S	  130	  	  
	  
	  

För	  de	  ”lidande”	  fördöljer	  molnet	  Herren.	  Detta	  har	  det	  positiva	  med	  sig	  att	  dessa	  
lidande	  människor	  vet	  vad	  de	  saknar.	  Job	  visste	  det;	  han	  saknade	  fadershjärtat	  och	  
förlossaren.	  
	  

Ett	  fördöljande	  av	  Herren	  uppenbarar	  ofta	  vad	  	  han	  är	  för	  oss.	  Herrens	  tjänare	  (Job)	  klagade	  och	  
grät	  över	  molnet,	  därför	  att	  det	  stängde	  vägen	  	  till	  fadershjärtat	  och	  förlossaren.130	  
	  

I	  Molnet	  är	  än	  idag	  det	  yttre	  tecknet	  till	  Guds	  närvaro	  s	  131	  
	  
Molnet	  är	  Guds	  rannsakning	  och	  tuktan	  genom	  tystnad.	  Det	  är	  att	  utsättas	  för	  glödhetta	  
och	  rådbråkning.	  Det	  är	  avskiljning	  genom	  eld,	  det	  är	  kärlek	  över	  alla	  gränser.	  
	  

Dessa	  prövande	  tider,	  då	  Gud	  rannsakar	  våra	  	  hjärtan	  och	  tuktar	  genom	  tystnad,	  äro	  dock	  
	  genomträngda	  av	  Guds	  förbarmande	  kärlek.	  Vem	  är	  föremålet	  för	  en	  moders	  förbarmande?	  	  Det	  
sjuka	  och	  svaga	  barnet,	  menar	  jag.	  Hon	  	  vakar	  allena	  vid	  dess	  sjukbädd,	  hon	  tager	  upp	  	  det	  i	  sin	  
famn,	  när	  det	  sträcker	  sina	  armar	  emot	  	  henne,	  ty	  hon	  röres	  av	  ett	  medlidande,	  som	  blott	  	  en	  moder	  
kan	  känna.	  Likväl	  är	  en	  moders	  förbarmande	  endast	  en	  droppe	  av	  det	  stora	  	  kärlekshavet.	  Kan	  
Herren	  förgäta?	  Den	  omständliga	  och	  långvariga	  behandlingen	  	  av	  guldet	  i	  den	  glödheta	  ugnen	  
vittnar	  om	  den	  	  största	  omsorg	  för	  dess	  rening.	  Detta	  	  sönderbråkande	  och	  ihärdiga	  arbete	  med	  
leret	  bevisar	  	  krukomakarens	  avsikt	  att	  göra	  ett	  kärl	  till	  heder.	  	  
	  De	  för	  Herren	  avskilda	  renas	  genom	  eld.	  131	  

	  
Syftet	  med	  Guds	  behandling	  av	  oss	  är	  att	  krossa	  egenviljan	  för	  att	  helt	  formas	  av	  honom.	  
	  

Aldrig	  vilade	  Guds	  öga	  stadigare	  på	  dig	  än	  	  i	  smärtan,	  aldrig	  hade	  fadershanden	  så	  mycket	  	  att	  göra	  
med	  dig	  som	  nu,	  då	  han	  krossar	  egenviljan	  och	  du	  menar	  dig	  vara	  förgäten	  av	  Gud.	  131	  f	  	  
	  

II	  Bakom	  molnet	  står	  Herren	  132	  
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Här	  mera	  renodlat	  en	  Jobbetraktelse	  som	  tillämpas	  på	  alla	  ”lidande”.	  Gud	  svarade	  inte	  
Job	  förrän	  målet	  vanns.	  132	  
	  
Job	  och	  de	  utkorade	  gäller:	  Gud	  prövar	  men	  han	  överger	  aldrig.	  Dessutom	  tiger	  Gud	  för	  
att	  den	  utkorade	  skall	  få	  visa	  äktheten	  i	  sin	  tro	  och	  för	  att	  denne	  skall	  få	  visa	  äktheten	  i	  
sin	  gudsfruktan.	  
Men	  den	  utsattes	  plågan	  är	  ohygglig.	  	  
	  

Ropa	  Guds	  barn	  förgäves	  om	  lindring	  	  i	  smärtan,	  då	  han	  utför	  sitt	  genomgående	  verk?	  	  Ja,	  ofta.	  
Förgäves	  bådo	  vi	  om	  räddning	  för	  det	  	  svaga	  men	  dyrbara	  liv,	  som	  Herren	  anförtrodde	  	  oss	  i	  ett	  
barn,	  kärare	  för	  oss	  än	  allt	  på	  jorden.	  	  Trots	  alla	  våra	  tårar	  förbleknade	  vår	  sköna	  Rakel,	  och	  vi	  
måste	  lägga	  vår	  Isak	  på	  altaret.	  Vi	  	  anropade	  Herrens	  hjälp	  emot	  lidande	  och	  förluster	  	  och	  
drabbades	  likväl	  av	  dem;	  vi	  bådo	  under	  tårar,	  	  att	  han,	  som	  leder	  konungars	  hjärtan,	  hur	  han	  	  vill,	  
skulle	  böja	  våra	  motståndare	  och	  rättfärdiga	  	  oss,	  men	  de	  rasade	  ju	  värre,	  desto	  mer	  vi	  bådo.	  	  133	  

	  
Lidandet	  varar	  till	  dess	  du	  ej	  frågar	  mer,	  till	  dess	  du	  blir	  intet.	  	  
	  

Om	  du	  är	  en	  	  av	  hans	  utvalda,	  som	  han	  gör	  till	  sin	  bild,	  då	  	  måste	  du	  lida,	  till	  dess	  du	  ej	  frågar	  mer.	  
	  Varthän	  för	  han	  den	  man,	  som	  icke	  fann	  vägen	  till	  	  Guds	  tron?	  Till	  ångerfull	  tillbedjan	  vid	  sina	  
	  fötter.	  »Därför	  tager	  jag	  allt	  tillbaka	  och	  ångrar	  	  mig	  i	  stoft	  och	  aska.»	  133	  f	  

	  
III	  Molnet	  är	  framsidan	  av	  Guds	  tron.	  134	  
	  
Ansatspunkten	  här	  Jakob	  och	  hans	  upplevelse	  i	  Betel,	  och	  Abraham	  och	  hans	  offer.	  
Jakobsanknytningen	  lös;	  det	  som	  hände	  med	  Jakob	  händer	  också	  med	  oss,	  men	  med	  oss	  
via	  lidande.	  Abrahamsanknytningen	  via	  Joh	  8:56	  där	  det	  står	  att	  Abraham	  såg	  
Människosonens	  dag	  och	  blev	  glad.	  Sensmoral;	  genom	  lidande	  till	  härligheten.	  
	  
Frambärandet	  av	  löftessonen	  innebar	  att	  Abraham	  lämnade	  dispositionsrätten	  till	  Guds	  
ära	  i	  Guds	  egna	  händer.	  Detta	  innebär	  i	  förlängningen	  att	  Abraham	  krossat	  äran	  att	  göra	  
Guds	  ära	  känd.	  (Helgelsens	  höjdpunkt	  ?!)	  135	  
	  
Bara	  molnet	  skingras,	  följer	  den	  ena	  överraskningen	  efter	  den	  andra.	  Detta	  beläggs	  med	  
bibelcitat.	  Ps	  91:15	  ff.	  
	  

Bara	  molnet	  skingras,	  följer	  den	  ena	  	  överraskningen	  på	  den	  andra.	  Han	  var	  ju	  så	  nära,	  han,	  	  som	  
sade:	  »Jag	  är	  med	  honom	  i	  nöden,	  jag	  skall	  	  taga	  honom	  därur	  och	  låta	  honom	  komma	  till	  	  ära.	  Med	  
långt	  liv	  skall	  jag	  mätta	  honom	  och	  	  låta	  honom	  förnimma	  min	  hjälp.»	  	  135	  
	  

Avslutningen	  har	  sensmoralen;	  att	  dagarna	  vid	  den	  skybeslöjade	  tronen	  är	  ”de	  mest	  
avgörande	  i	  hela	  vårt	  liv”.	  
	  	  	  	  	  Följderna	  av	  att	  Gud	  inte	  hörde	  din	  bön	  är	  att	  du	  kan	  finnas	  vid	  Guds	  tron	  
tillbedjande.	  Annars	  inte.	  136	  
	  

Du	  vore	  ej	  inför	  Lammets	  tron	  tillbedjande,	  om	  	  Herren	  hade	  hört	  din	  bön	  och	  ej	  krossat	  din	  själ	  
genom	  sin	  allvarliga	  tystnad.	  136	  	  

 
Bibelanvändningen	  
EG	  använder	  bibelord	  företrädesvis	  från	  GT	  som	  belyser	  de	  olika	  faserna	  i	  EG:s	  schema	  
Gud	  helig	  –	  Den	  frommes	  framgång	  –	  katastrofen	  –	  Gud	  tiger	  –	  den	  fromme	  krossas	  –	  
fullkomningen.	  Vidare	  bibelord	  som	  belyser	  avsnittets	  paradigm	  Job.	  Vidare	  ord	  som	  
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befäster	  grundtankar	  i	  EG:s	  schema.	  Dessa	  hämtas	  huvudsaklingen	  från	  Psaltaren,	  
Ordspråksboken	  och	  Sakarja	  liksom	  från	  Joh	  21:18,	  1	  Kor	  3:13	  och	  Upp	  7:9.	  Till	  denna	  
grupp	  räknar	  jag	  även	  bibelord	  som	  talar	  om	  helighetens	  närvaro	  i	  molnet	  eller	  som	  
handlar	  om	  paradigmet	  Job.	  	  
De	  bibelord	  som	  belyser	  markerar	  jag	  med	  –	  de	  som	  befäster	  med	  *	  
Gamla	  testamentet	  
-‐1	  Mos	  5:5	  s	  135	  Och	  han	  före	  honom	  ut	  och	  sade:	  Se	  upp	  till	  himmelen	  och	  räkna	  stjärnorna,	  om	  du	  kan	  
räkna	  dem!	  Och	  han	  sade	  till	  honom:	  Sådan	  skall	  din	  säd	  blifva.	  	  
*1	  Mos	  22	  s	  134	  Abraham	  går	  att	  offra	  Isak.	  	  
*1	  Mos	  22:2	  Han	  svarade:	  ”Här	  är	  jag.”	  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.”	  	  
-‐1	  Mos	  28:10–23	  s	  134	  	  Jakobs	  dröm	  i	  Betel.	  	  
-‐1	  Mos	  28:17	  s	  134	  Och	  han	  betogs	  af	  fruktan	  o	  sade:	  Huru	  heligt	  är	  icke	  detta	  rum!	  Här	  bor	  visserligen	  
Gud,	  och	  här	  är	  himmelens	  port.	  	  
-‐1	  Mos	  35:19	  19Så	  dog	  Rakel,	  och	  hon	  blev	  begraven	  vid	  vägen	  till	  Efrat,	  det	  är	  Bet-‐Lehem.	  	  
	  
-‐2	  Mos	  3:2	  s	  131	  Där	  uppenbarade	  sig	  HERRENS	  ängel	  för	  honom	  i	  en	  eldslåga	  som	  slog	  upp	  ur	  en	  buske.	  
Han	  såg	  att	  busken	  brann	  av	  elden,	  och	  att	  busken	  dock	  icke	  blev	  förtärd.	  	  
-‐2	  Mos	  3:12	  Han	  svarade:	  ”Jag	  vill	  vara	  med	  dig.	  Och	  detta	  skall	  för	  dig	  vara	  tecknet	  på	  att	  det	  är	  jag	  som	  
har	  sänt	  dig:	  när	  du	  har	  fört	  folket	  ut	  ur	  Egypten,	  skolen	  I	  hålla	  gudstjänst	  på	  detta	  berg.”	  	  
-‐2	  Mos	  14:24	  s	  130	  f	  24Men	  när	  morgonväkten	  var	  inne,	  blickade	  HERREN	  på	  egyptiernas	  här	  ur	  
eldstoden	  och	  molnskyn	  och	  sände	  förvirring	  i	  egyptiernas	  här;	  
*2	  Mos	  24:15	  s	  131	  Så	  steg	  Mose	  upp	  på	  berget,	  och	  molnskyn	  övertäckte	  berget.	  
*2	  Mos	  25:15	  s	  131	  Och	  Mose	  steg	  upp	  på	  berget,	  och	  en	  molnsky	  öfvertäckte	  berget.	  	  
*2	  Mos	  33:9	  s	  131	  Och	  så	  snart	  Mose	  kom	  in	  i	  tältet,	  steg	  en	  molnstod	  ned	  och	  stannade	  i	  dörren	  till	  tältet	  
och	  talade	  med	  Mose. 
*2	  Mos	  33:10	  s	  130	  Och	  allt	  folket	  såg	  molnstoden	  stå	  i	  dörren	  till	  tältet,	  och	  allt	  folket	  stod	  upp	  och	  
bugade	  sig,	  hvar	  och	  en	  i	  dörren	  till	  sitt	  tält.	  	  	  	  
 
*Job 1:8 s 132  En man var i landet Uz, hvilkens namn var Job, och denne mannen var from och fruktade Gud 
och flydde det onda. Job 1:1 Herren sade till Satan: Har du gifvit akt på min tjänare Job? Ty hans like finnes icke 
på jorden, en man så redlig och rättsinnig som frukar Gud och flyr det onda.  
*Job 3:1 s 132 Därefter öppnade Job sin mun och förbannade sin födelsedag.  
Job 19:25 s 131 Men jag vet att min Förlossare lefver, och han skall kvarstå den siste öfver stoftet.  
*Job	  26:9	  s	  130	  f	  	  9Han	  gömmer	  sin	  tron	  för	  vår	  åsyn,	  han	  omhöljer	  den	  med	  sina	  skyar.	  	  
*Job	  26:9	  s	  130Han	  gömmer	  sin	  tron	  för	  vår	  åsyn,	  han	  omhöljer	  den	  med	  sina	  skyar.  
*Job	  26:9	  	  s	  132	  Han	  gömmer	  sin	  tron	  för	  vår	  åsyn,	  han	  omhöljer	  den	  med	  sina	  skyar.	  
*Job 29:24 f s 133 Jag log emot dem när de misströstade, och mitt ansiktes ljus fördystrade de icke. Valde jag 
deras umgänge, satt jag främst och var lik en konung i sin här lik en som tröstar sörjande.  
*Job 30:20 f s 132 Jag ropar till dig, men du svarar mig icke; jag står här, men de bespejar mig allenast. Du 
förvandlas för mig till en grym fiende, med din starka hand ansätter du mig.  
*Job	  38:1	  s	  135	  Och	  Herren	  svarade	  Job	  utur	  ett	  stormväder	  och	  sade:	  Hvem	  fördunklar	  här	  mitt	  råd	  med	  
ord	  utan	  förstånd	  	  
*Job 42:6 s 134 Därföre tager jag allt tillbaka och ångrar mig i stoft och aska.  
*Job 42:9 f s 135 Och Elifas ifrån Teman och Bildad ifrån Sofar ifrån Naama gingo oh gjorde såsom Herren 
hade sagt dem; och Herren såg till Jobs person. Och Herren återställde åt Job hans forna välstånd, då han bad för 
sina vänner,	  och	  Herren	  gaf	  åt	  Job	  dubbelt	  wå	  mycket	  som	  han	  tillförne	  hade	  haft	  	  	  

*Ps 22:3 s 132 Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar icke, och om natten men jag får ingen ro.  
*Ps 91:15 f s 135 Han åkallar mig, och jag skall svara honom; jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom 
och låta honom komma till ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.”  
	  	  	   
*Ordsp 1:28 s 132 Då skall man ropa efter mig, men jag skall icke svara, man skall bittida söka mig, men icke 
finna mig.  
*Ordspr 3:34 s 133 När han bespottar bespottare, så gifver han de ödmjuka nåd.  
 
*HV 8:6 s 132 Lägg mig som en signet på ditt hjärta, som ett signet på din arm! Ty kärlek är stark såsom 
dödsriket, dess glöd är en elds glöd, en Herrens låga.  
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*Sak 13:9 s 131 Och den tredjedelen skall jag låta gå genom eld; jag skall luttra dem, såsom man luttrar silver, 
och pröva dem, såsom man prövar guld. Så skola de åkalla mitt namn, och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: 
”Detta är mitt folk.” Och det skall svara: ”HERREN är min Gud.”  
	  
Nya	  testamentet	  
-‐Luk	  17:22	  Och	  såsom	  det	  skedde	  på	  Noas	  tid,	  så	  skall	  det	  ock	  ske	  i	  Människosonens	  dagar	  	  
-‐Luk	  17:26	  s	  134	  Och	  han	  sade	  till	  lärjungarna:	  ”Den	  tid	  skall	  komma,	  då	  I	  gärna	  skullen	  vilja	  se	  en	  av	  
Människosonens	  dagar,	  men	  I	  skolen	  icke	  få	  det.	  	  
	  
-‐Joh	  8:56	  	  s	  134	  Abraham,	  eder	  fader,	  fröjdade	  sig	  över	  att	  han	  skulle	  få	  se	  min	  dag.	  Han	  fick	  se	  den	  och	  
blev	  glad.”	  	  
*Joh	  21:18	  	  s	  132	  Sannerligen,	  sannerligen	  säger	  jag	  dig:	  När	  du	  var	  yngre,	  omgjordade	  du	  dig	  själv	  och	  
gick	  vart	  du	  ville;	  men	  när	  du	  bliver	  gammal,	  skall	  du	  nödgas	  sträcka	  ut	  dina	  händer,	  och	  en	  annan	  skall	  
omgjorda	  dig	  och	  föra	  dig	  dit	  du	  icke	  vill.”	  
	  
*1	  Kor	  3:13	  s	  131	  Så	  skall	  hvars	  och	  ens	  verk	  blifva	  uppenbart,	  ty	  dagen	  skall	  göra	  det	  klar,	  emedan	  han	  
uppenbaras	  med	  eld,	  och	  elden	  skall	  pröfva,	  hurudant	  hvars	  och	  ens	  verk	  är.	  	  
	  
*Upp 7:9 s 136 Därefter såg jag, och se, en stor skara, som ingen kunde räkna, af alla folkslag och stammar och 
folk och tungomål  stående inför tronen och inför Lammet, klädda i hvita fotsida kläder, med palmer i sina 
händer 	  
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