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Evighetsljus	  på	  mörka	  moln.	  (1900)	  
Löftesbågen	  i	  skyn	  
	  
Löftesbågen	  (sidorna	  103–110)	  
Innehållet	  
Innehållet	  tvådelat.	  Först	  om	  att	  ”Herren	  ofta	  leder	  sina	  barn	  genom	  moln”.	  Därefter	  att	  
”Trons	  väg	  har	  korta	  utsikter”.	  	  Molnet	  står	  för	  lidande,	  svårigheter	  av	  varjehanda	  slag,	  
misslyckanden	  och	  krossade	  möjligheter.	  Detta	  moln	  förutan	  finns	  ingen	  ”löftesbåge	  i	  
skyn”.	  	  Löftesbågen	  i	  sin	  tur	  är	  Guds	  löftesord.	  Dessa	  löftesord	  förutsätter	  molnet,	  dvs	  
lidande	  i	  vid	  mening.	  Speglad	  mot	  molnet	  framträder	  löftena	  och	  den	  andliga	  
verkligheten	  förklarade	  och	  i	  sin	  fulla	  glans.	  Lidandet	  blir	  mot	  den	  bakgrunden	  medel	  
för	  Guds	  uppenbarelse.	  
	  
Bibelanvändningen	  
Bibelhänvisningarna	  går	  oftast	  	  till	  gudsmän	  i	  GT	  och	  skeendet	  kring	  dessa.	  De	  personer	  
som	  åberopas	  är	  Abraham,	  Mose	  och	  framför	  allt	  Elia,	  Abraham	  även	  i	  ett	  bibelord	  från	  
Hebreerbrevet.	  
	  	  	  	  	  Om	  bibelhänvisningarna	  till	  ovan	  nämnda	  gudsmän	  gäller	  följande	  (om	  hänsyn	  tas	  
enbart	  till	  avsnittet	  ”Löftebågen	  i	  skyn”).	  
EG	  ger	  sken	  av	  att	  läsa	  som	  det	  står.	  I	  själva	  verket	  renodlar,	  idealiserar	  och	  inskränker	  
han	  för	  att	  få	  ut	  sitt	  budskap.	  Detta	  är	  särskilt	  tydligt	  i	  teckningen	  av	  Elia	  där	  
framställningen	  går	  ut	  på	  att	  visa	  att	  Elia	  var	  trogen	  Guds	  befallning	  i	  det	  lilla,	  för	  att	  
sedan	  anförtros	  det	  stora;	  det	  lilla	  när	  Elia	  på	  Guds	  befallning	  	  gömmer	  sig	  i	  Kerits	  
bäckravin,	  vistas	  i	  Sarepta	  där	  han	  föds	  av	  korpar	  och	  möter	  änkan	  med	  mjölet	  och	  
oljekrukan,	  det	  stora	  f	  a	  när	  Elia	  på	  Karmel	  genom	  Guds	  ingripande	  besegrar	  
Baalsprofeterna	  och	  låter	  döda	  dem.	  
	  	  	  	  	  Förutom	  till	  personer	  hänvisar	  EG	  till	  ”kärnord”	  som	  är	  bärare	  av	  för	  EG:s	  tro	  
väsentliga	  sanningar.	  Dessa	  kärnord	  hämtas	  mestadels	  från	  GT	  men	  även	  från	  NT.	  Någon	  
ideologisk	  gränslinje	  mellan	  GT	  och	  NT	  går	  inte	  att	  upptäcka	  mellan	  kärnorden.	  Dessa	  
kärnkord	  behandlar	  genomgående	  väsentliga	  kristna	  sanningar	  som	  bekräftar	  Guds	  
trofasthet	  och	  omsorg.	  
	  
Såväl	  när	  EG	  återger	  gudsmännens	  handlande	  som	  när	  han	  citerar	  bibliska	  kärnord	  låter	  
han	  Gud	  ha	  såväl	  makt,	  ansvar	  som	  gudomlig	  avsikt.	  Lidandets	  problem	  löser	  han	  aldrig	  
med	  några	  hänvisningar	  till	  djävulen.	  
	  	  	  	  	  Däremot	  löser	  han	  detta	  problem	  genom	  att	  på	  ett	  självständigt	  och	  fantasifullt	  sätt	  
låta	  molnet	  och	  löftesbågen	  fungera	  som	  övergripande	  tolkningsnycklar	  både	  när	  han	  
ger	  sina	  exempel	  och	  när	  han	  anför	  sina	  kärnord.	  	  
	  
Lidandet,	  liksom	  krossade	  möjligheter,	  förstås	  huvudsakligen	  som	  ett	  ”uttagande”	  ur	  
världen	  med	  dess	  frestelser	  och	  möjligheter.	  Detta	  uttagande	  blir	  för	  EG	  i	  det	  närmast	  
nödvändigt	  för	  att	  en	  kristen	  skall	  kunna	  ge	  Gud	  allt	  och	  som	  en	  följd	  av	  detta	  få	  del	  av	  
Guds	  löftesord.	  Löftesorden	  i	  sin	  tur	  höjer	  den	  utvalde	  till	  den	  himmelska	  verkligheten.	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Därför	  manar	  EG;	  bli	  stilla	  inför	  prövningarna.	  Gud	  har	  en	  avsikt	  med	  dem.	  Lyd	  Guds	  
befallningar,	  var	  trogen	  i	  det	  lilla.	  
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Som	  grund	  för	  sin	  tolkning	  av	  moln	  och	  löftesbåge	  anför	  han	  i	  sin	  rubrik	  Job	  38:36	  enligt	  
normalupplagan	  1903.	  ”Vem	  har	  lagt	  vishet	  i	  de	  mörka	  molnen	  och	  vem	  gav	  förstånd	  åt	  
järtecknen	  i	  luften”.	  
	  
Med	  hjälp	  av	  sin	  tolkningsnyckel	  skaffar	  sig	  EG	  tillfälle	  att	  framlägga	  sina	  trossatser.	  Här	  
ett	  exempel	  från	  sidan	  107	  f	  	  där	  EG	  avstår	  från	  såväl	  bibelcitat	  som	  bibelallusioner,	  men	  
ändå	  skriver	  med	  anspråk	  på	  att	  förkunna	  ”biblisk”	  sanning.	  	  
	  

Viktigare	  än	  Guds	  ära	  är	  din	  fostran.	  Viktigare	  	  än	  stora	  ting	  för	  Gud	  äro	  stora	  ting	  i	  Gud.	  	  Troheten	  är	  
större	  än	  storheten.	  Lärjungens	  	  uppgift	  är	  att	  höra.	  	  	  Mången	  ärlig	  kristen	  hämmar	  Guds	  verk	  med	  	  sin	  
oro	  och	  förlorade	  tiden	  genom	  förlusten	  av	  	  ett	  närvarande	  ögonblick.	  Och	  då	  var	  det	  under	  	  ivern	  att	  
rycka	  till	  sig	  ett	  större	  verk	  framför,	  	  som	  själen	  förlorade	  sin	  höga	  bestämmelse	  att	  	  vara	  ljus	  i	  världen.	  
En	  sådan	  levnadssaga	  	  innefattas	  i	  få	  ord:	  han	  levde	  så	  i	  framtiden,	  att	  han	  	  förlorade	  livet.	  	  	  Min	  käre	  
vän!	  Varför	  nedtynga	  din	  själ	  med	  	  onödiga	  spörsmål	  om	  var	  Herren	  vill	  använda	  	  dig,	  när	  du	  har	  Guds	  
vilja	  uppenbarad	  genom	  	  svaghet,	  sjukdom,	  fattigdom,	  dödsfall,	  	  släktförhållanden	  o.	  s.	  v.,	  som	  nödga	  
dig	  att	  vara	  stilla	  och	  	  förbida.	  Om	  du	  trånar	  till	  döds,	  kommer	  du	  ej	  ett	  	  steg	  framåt,	  förrän	  molnstoden	  
höjer	  sig.	  Skulle	  	  det	  ej	  vara	  nyttigare,	  om	  ditt	  öra	  skärptes	  och	  	  du	  vunne	  andlig	  fostran.	  Vore	  det	  ej	  
större	  	  framtid	  att	  vara	  solsken,	  där	  du	  är,	  och	  inlägga	  något	  	  av	  evigheten	  i	  sakta	  flyende	  ögonblick	  vid	  
en	  	  sjuksäng	  eller	  uti	  en	  —efter	  människosätt	  att	  	  räkna	  —	  obetydlig	  tjänst.	  Varje	  ängsligt	  frågande	  
efter	  Guds	  vilja	  för	  dig	  	  ett	  steg	  längre	  från	  Guds	  vilja.	  Men	  jag	  vill	  	  säga	  dig,	  varför	  du	  ej	  kan	  vara	  stilla	  
och	  vila	  	  på	  hans	  ord.	  Du	  kan	  ej	  fördraga	  molnet,	  därför	  	  att	  det	  skymmer	  dina	  utsikter.	  

Dock	  anar	  man	  att	  allt	  inte	  alltid	  är	  lika	  klart	  som	  det	  låter.	  Han	  har	  uppenbara	  problem	  
att	  förklara	  hur	  det	  kan	  komma	  sig	  att	  lidandet	  i	  vissa	  fall	  aldrig	  tar	  slut.	  Det	  kan	  fortgå	  
trots	  överlåtelse	  och	  himmelskt	  skådande.	  
	  
	  
Bibelhänvisningarna	  	  
	  
Gamla	  testamentet	  
1	  Mos	  9:13	  	  s	  104	  Min	  båge	  har	  jag	  satt	  i	  skyn...förbund	  mellan	  mig	  och	  jorden	  
1	  Mos	  9:13	  	  s	  104	  min	  båge	  sätter	  jag	  i	  skyn...förbund	  
1	  Mos	  11:32	  s	  110	  Terah	  Abrams	  fader	  dog	  i	  Haran	  205	  år	  gammal	  	  
1	  Mos	  12:1	  Herren	  till	  Abram	  gå	  ut	  till	  det	  land	  jag	  skall	  visa	  dig	  
1	  Mos	  22:2	  s	  110	  gå	  Moria	  o	  offra	  honom	  där...	  
	  
2	  Mos	  3:14	  s	  106	  Gud	  till	  Mose:	  Jag	  är	  den	  jag	  är...säg:	  Jag	  är	  har	  sänt	  mig	  till	  eder	  
2	  Mos	  14:4	  s	  106	  Herren	  skall	  strida	  för	  er	  och	  I	  skolen	  hålla	  eder	  stilla.	  
2	  Mos	  14:21	  s	  104	  allusion	  Mose	  och	  havet	  som	  delar	  sig	  
2	  Mos	  24:15	  s	  105	  steg	  Mose	  upp	  på	  berget	  och	  molnskyn	  övertäckte	  berget	  
	  
1	  Kon	  17:1-‐6	  s	  106	  Elia	  och	  korparna	  
1	  Kon	  17:2	  f	  s	  106	  Herren	  till	  Elia:	  Bryt	  upp...	  göm	  dig	  i	  Kerits	  bäckravin,	  öster	  om	  Jordan	  
1	  Kon	  17:2-‐4	  s	  108	  Herren	  ...sade	  göm	  dig	  vid	  bäcken	  Kerit...	  
1	  Kon	  17:9	  s	  108	  Gack	  till	  Zarpat....	  en	  änka	  skall	  föda	  dig	  
1	  Kon	  17:12	  s	  108	  	  änkan	  jag	  har	  en	  näve	  mjöl	  i	  skäppan	  o	  lite	  olja...	  äta	  och	  sen	  dö	  
1	  Kon	  17:13	  s	  108	  Elia	  till	  änk	  baka...	  mjölet	  sk	  inte	  ta	  slut	  o	  oljekruk	  inte	  tom	  förrän	  reg	  	  
	  
1	  Kon	  18:19	  s	  106	  församla...Karmel	  Baals	  450	  prof	  o	  Aserans	  fyra	  hundra	  profeter	  
1	  Kon	  18:40	  s	  106	  Elia	  till	  dem	  Grip	  Baals	  profeter	  låt	  ingen	  komma	  undan	  
1	  Kon	  19:4	  öknen	  Elia	  under	  ginstbuske	  o	  önskade	  sig	  döden	  
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Job	  38:36	  s	  103	  Vem	  har	  lagt	  vishet	  i	  mörka	  moln,	  och	  vem	  förstånd	  åt	  järtecknen	  i	  skyn	  
	  
Ps	  72:12	  f	  s	  104	  	  han	  ...rädda	  den	  fattige,	  som	  ropar	  och	  den	  betryckte	  ej...hjälpare	  
Ps	  119:111	  s	  105	  jag	  har	  dina	  vittnesbörd	  till	  min	  eviga	  arvedel...mitt	  hjärtas	  fröjd	  
Ps	  119:92	  s	  104	  f	  	  om	  din	  lag	  inte	  hade	  varit	  min	  lust	  hade	  jag	  förgåtts	  i	  mitt	  elände	  
Ps	  139:12	  s	  103	  själva	  mörkret	  ick	  vara	  mörkt	  för	  mig,	  natt	  lysa	  som	  dagen	  o	  mörk	  s	  lj	  
	  
Jes	  55:9,	  s	  103	  sås	  himlen	  är	  högre	  än	  jorden..	  mina	  vägar	  högre	  än	  edra...mina	  tankar	  
	  
Hos	  2:14	  s	  105	  locka	  henne	  och	  föra	  henne	  i	  öknen	  och	  tala	  till	  hennes	  hjärta	  
	  
Nya	  testamentet	  
Matt	  6:34	  s	  104	  var	  dag	  har	  nog	  av	  sin	  egen	  plåga	  
	  
Joh	  14:1	  s	  104	  	  E	  hjärta	  inte	  oroliga.	  Tro	  på	  Gud	  o	  på	  mig.	  Inte	  bekymr	  för	  morgondagen	  
Joh	  17:14	  	  s	  103	  ...	  världen	  har	  hatat	  dem,	  emedan	  de	  icke	  är	  av	  världen	  såsom	  jag	  icke	  
	  
Hebr	  11:8	  Abram	  lydig	  drog	  ut	  till	  det	  land...fastän	  han	  icke	  visste	  vart	  han	  skulle	  komma	  
	  
1	  Petr	  5:7	  s	  104	  kasta	  alla	  bekymmer	  på	  honom...	  han	  har	  omsorg	  om	  er	  
	  
	  


