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(I	  sorgens	  natt.doc)	  
	  
Brev	  till	  nyomvända	  
V	  Källor	  i	  tåredalen	  
	  
1	  I	  sorgens	  natt	  
	  
Maningsord	  till	  sig	  själv	  
Avsnittet	  innehåller	  inte	  maningsord	  till	  nyomvända	  i	  första	  hand.	  
EG	  talar	  till	  sig	  själv	  och	  i	  slutändan	  till	  lidande	  kristna	  av	  alla	  slag	  
som	  trots	  gudomlig	  försäkran	  inte	  sett	  löftena	  uppfyllas.	  
	  
Lita	  på	  Jesus	  
Lev	  av	  tron,	  svikta	  inte	  i	  prövningens	  stund.	  Öva	  självbehärskning.	  
Herren	  skall	  upphöja	  dig	  
	  
All	  mänsklig	  kraft	  måste	  uttömmas	  
All	  mänsklig	  kraft	  måste	  uttömmas,	  svårigheternas	  Jordan	  svälla	  
över	  sina	  bräddar,	  ”innan	  Guds	  kraft	  uppenbaras	  och	  vågen	  delas	  
av	  en	  levande	  och	  verksam	  tro”.	  227	  
	  
Kom	  ihåg	  Mose	  och	  Job	  
”Ännu	  har	  du	  inte	  vallat	  Jetros	  får	  i	  fyrtio	  år”.	  ”Vi	  ha	  sett	  utgången	  
av	  Jobs	  lidanden,	  ty	  vår	  Gud	  är	  kärleksrik	  och	  barmhärtig”.	  228	  
	  
Driv	  bort	  modlösheten	  
”Du	  har	  lagt	  dig	  på	  hans	  altare.	  Driv	  bort	  modlöshtens	  rovfåglar	  
ifrån	  altaret!”	  228	  
	  
Stycke	  för	  stycke	  	  
»Om du fäller modet på nödens dag, är din styrka ringa.»  
Sorgsna hjärta! Var vid gott mod!  
När du får vila hos Jesus med allt och vara hans, sådan som du är, varför icke ära honom med Abrahams tro? 
Han trodde, där intet hopp var, och han kunde ej komma på skam. Måste icke all mänsklig kraft uttömmas och 
svårigheternas Jordan svälla över sina bräddar, innan Guds kraft uppenbaras och vågen delas av en levande och 
verksam tro? Känslan är ej att lita på, än mindre att behärskas av, och den som vill hinna upp till offerhöjden 
måste livas av tron på en kraft, som uppväcker döda. Guds ord måste i allt vara den auktoritet, som utgör det 
kristliga livets grundval. »Den rättfärdige skall leva av tro.» O, min älskade, skola vi, som bett andra lita på Gud, 
svikta i prövningens stunder? Låt stormarna rasa! Vindarnas Gud för dig igenom. Öva självbehärskning med 
blicken fästad på den leende allmakten. Lita helt och alla ���stunder på Jesus. Ingen skall rycka dig ur dens 
hand, ���som är större och starkare än alla. »Förbida ���Herren, så skall han upphöja dig att ärva löftets land.» 227 f 
Lita på Jesus 
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���Håll i! Ännu har du ej vallat Jetros får i fyrtio ���år. I morgon kanske du får se den stora synen. ��� Rannsaka och se 
efter. Har någon av Herrens ���heliga kommit på skam? Slår han dövörat till ���för sina barn? Finnes ingen himmel 
över Jobs ���lidanden, ingen faders hand bakom lerskärvan, ���ingen värdefull livserfarenhet i askhögen? Är ���det bara 
Job du ser i den underbara historien? ���Ack, där finns nog en, som skipar rätt bakom ���molnet. Vi ha sett utgången 
av Jobs lidanden, ���ty vår Gud är kärleksrik och barmhärtig.  
Bakom molnet står ju Herren, ��� 
Varför suckar du så tungt!  
Tro på Gud, så blir det lugnt! 228 
Se på Mose och Job. ”I morgon kanske du får se den stora synen.” 
 
������Fatta mod! Vare din själ full av hopp! Glatt ���mod är liv och hälsa, men dåligt lynne är en ���benröta. Du har lagt dig 
på hans altare. Driv ���bort modlöshetens rovfåglar ifrån altaret! Herrens ���råd är underligt, men han går det härligen 
igenom. ���Han strandar ej mot någon omöjlighet. Men som ���han har hela tiden och evigheten på sig, går han ���sakta 
framåt. Han fuskar ej. Väl den som ���förbidar honom. ������Öva din själ att vila på vingen under flykten ���genom denna 
värld. ���228 
 Driv bort modlösheten 

Bibelanknytningarna 
Visdomsordet från Ordspr 24:10 gäller generellt liksom trosordet från 
Rom 1:17. I övrigt: det som skedde under gammaltestamentlig tid har 
sin uppfyllelse även i nutid. 
 

1Mos	  3:1	  s	  228	  Och	  Mose	  vallade	  fåren	  åt	  Jetro,	  sin	  svärfader,	  den	  Midjanitiske	  prästen;	  och	  han	  förde	  
fåren	  väster	  ut	  i	  öknen	  och	  kom	  till	  Guds	  ber	  till	  Horeb.	  	  
1 Mos 15:6 s 227 Och Abraham trodde Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Men EG tänker nog 
mer på Abraham i 1 Mos 22, som beredde sig att offra son son Isak. 
1	  Mos	  15:11	  s	  228	  Och	  rovfåglar	  slogo	  ned	  på	  de	  döda	  kropparna,	  men	  Abram	  drev	  bort	  dem.	  
2	  Mos	  14:19	  f	  Och	  Guds	  ängel,	  som	  hade	  gått	  framför	  Israels	  här,	  flyttade	  sig	  nu	  och	  gick	  bakom	  dem;	  
molnstoden,	  som	  hade	  gått	  framför	  dem,	  flyttade	  sig	  och	  tog	  plats	  bakom	  dem.	  Den	  kom	  så	  emellan	  
egyptiernas	  här	  och	  Israels	  här;	  och	  molnet	  var	  där	  med	  mörker,	  men	  tillika	  upplyste	  det	  natten.	  Så	  kunde	  
den	  ena	  hären	  icke	  komma	  inpå	  den	  andra	  under	  hela	  natten.	  
	  
Job	  2:8	  s	  228	  Och	  han	  tog	  sig	  en	  lerskärva	  att	  skrapa	  sig	  med,	  där	  han	  satt	  mitt	  i	  askan.	  
	  
Ps	  37:34	  s	  228	  Förbida	  HERREN,	  och	  håll	  dig	  på	  hans	  väg,	  så	  skall	  han	  upphöja	  dig	  till	  att	  besitta	  landet;du	  
skall	  se	  med	  lust	  huru	  de	  ogudaktiga	  varda	  utrotade.	  
 
Ordspr 24:10 s 227 Visar du dig modlös på nödens dag, så är din styrka ringa.  
	  
Apg	  7:30	  	  s	  228	  Och	  efter	  fyratio	  års	  förlopp	  syntes	  honom	  i	  öknen	  vid	  berget	  Sinai	  en	  Herrens	  ängel	  i	  en	  
brinnande	  törnbuske.	  	  
Rom 1:17 s  227 Ty i detta uppenbaras Guds rättfärdighet af tro till tro, såsom det är skrifvet: ”Den rättfärdige 
skall lefva af tro”.  

 

	  
	  


