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Lockad ut i öknen. 311 
	  
	  
Kategorisering	  av	  avsnittet	  
En	  teodicé	  behandlad	  av	  drabbad	  för	  drabbade	  
	  
	  
Avsnittets	  påståenden	  
1	  Vad	  Gud	  gör,	  tillåter.	  Vad	  som	  sker.	  Kopplat	  till	  Guds	  avsikter	  
Öknen	  kan	  vara	  allt	  upptänkligt	  ont,	  från	  död	  till	  olycklig	  kärlek	  313	  f	  
	  
En	  väns	  död,	  en	  missräkning,	  ett	  sjukdomsfall,	  en	  olyckshändelse	  –	  Gud	  använder	  detta	  
för	  att	  locka	  mskan	  till	  sig.	  311	  
Gud	  stänger	  det	  otroende	  Israels	  möjligheter	  –	  för	  att	  få	  Israel	  att	  vända	  tillbaka.	  311	  f	  
Gud	  fäller	  ner	  gardinerna	  för	  att	  vi	  skall	  kunna	  koncentrera	  oss	  på	  Gud	  315	  
	  
2	  Vad	  mskan	  gör	  
Mskan	  tjusas	  av	  världen	  och	  Gud	  blir	  allt	  mindre	  –	  Gud	  stänger	  och	  tillspärrar	  312	  f	  
Mskan	  går	  egna	  vägar,	  flyr	  Guds	  ansikte	  –	  men	  kommer	  igen	  från	  lidandets	  djup	  med	  
ångerfulla	  hjärtan	  313	  
Mskan	  avsidestagen	  –	  för	  Guds	  fostrans	  skull	  313	  
	  
	  
3	  Maningar	  till	  den	  drabbade	  och	  uppmuntran	  
Dina	  tankar	  ett	  barns,	  hans	  eviga	  uppsåt	  är	  en	  konungs	  tankar,	  en	  älskande	  faders	  väl	  
genomtänkta	  plan	  313	  
Låt	  muren	  lyfta	  din	  blick	  mot	  höjden.	  314	  
Molnet,	  en	  sky	  av	  änglar	  314,	  316	  
Guds	  nåd	  inmängd	  i	  förlusterna,	  i	  allt.	  314	  
Så	  länge	  vi	  har	  Adams	  natur,	  öknen	  mest	  tjänlig	  för	  oss.	  315	  
Gemenskapen	  med	  Guds	  son	  mer	  värt	  än	  världens	  behag.	  316	  
En	  tvivlande	  värld	  ser	  ditt	  ansikte	  likasom	  en	  ängels	  316	  
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Lockad ut i öknen. 311 
[1]  
[1] Ur Trons Segrar för 1897. 
 
 
(Upptecknat efter en serie föredrag i Malmö av E. G—n.).  
 
»Därför	  skall	  jag	  locka	  henne	  och	  	  föra	  henne	  i	  öknen	  och	  tala	  till	  	  hennes	  hjärta.»	  Hos.	  2:14.	  
Hosea	  2:14	  s	  311	  Se,	  fördenskull	  vill	  jag	  locka	  henne	  bort	  och	  föra	  henne	  ut	  i	  öknen	  och	  tala	  ljuvligt	  till	  henne.	  	  

 
Min rubrik: Den gode herden burit in lammet för att locka 
modern till sig. Förklaring till drunkningsolycka 
Förgäves sökte en vallgosse med hugg och slag driva in fåren,  
tills en man, som var erfaren på hjärtats område, bar in  
ett av de små lammen. Och fåren rusade in efter honom.  
 
På liknande sätt har Herren dragit många till sig genom en  
väns död, en missräkning, ett sjukdomsfall och understundom  
genom vad vi skulle vilja kalla en olyckshändelse. »Jag har  
icke haft någon ro, sedan min gosse drunknade», sade en  
förkrossad moder till mig häromdagen. Den gode Herden hade  
burit in lammet för att locka modern till sig. Och många  
hava i likhet med denna moder lämnat sina hjärtan åt Herren  
först då, när de blivit krossade genom någon sorg.  
 
Min rubrik: Gud stänger möjligheterna för att Israel skall vända 
tillbaka 
Israel, hade övergivit Herren och vänt sig till Baal. Deras  
längtande hjärtan hade omfattat de tjusande föremål, vilka,  
långt ifrån att motsvara deras behov, drogo dem allt längre  
och längre bort från möjligheten att vinna sann hjärtefrid.  
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I den blinda jakten efter lyckan offrades dyrbara liv, som Herren velat 
stärka, och hans hjärta rördes av ���deltagande för sitt folk. Han sände 
bud (311 sen 312) genom sina tjänare, ���profeterna, men de hörde ingen 
röst och emottogo ingen ���varning. Då sade Herren: »Jag skall stänga 
hennes väg med ���törnen och mura en mur för henne, att hon ej finner 
sina ���stigar, och hon skall löpa efter sina älskare och icke få ���dem fatt 
och söka dem och icke finna dem; och då skall hon ���säga: Jag vill gå 
tillbaka till min förste man, ty bättre ���var mig då än nu.» (Hos. 2:6, 7.)  
Hosea	  2:6-‐7	  s	  312	  Se,	  därför	  skall	  jag	  nu	  ock	  stänga	  din	  väg	  med	  törnen.	  Ja,	  en	  mur	  skall	  jag	  resa	  framför	  henne,	  så	  att	  
hon	  ej	  skall	  finna	  någon	  stig.	  7När	  hon	  då	  löper	  efter	  sina	  älskare,	  skall	  hon	  icke	  få	  dem	  fatt;	  när	  hon	  söker	  dem,	  skall	  
hon	  ej	  finna	  dem.	  Då	  skall	  hon	  säga:	  ”Jag	  vill	  gå	  tillbaka	  till	  min	  förste	  man	  ty	  bättre	  var	  mig	  då	  än	  nu.”	  	  

	  
Min	  rubrik:	  Stora	  planer,	  Gud	  förminskas	  
1:o. D i n  ö k e n .  Med ett löftesrikt liv framför dig och ���förutsättningar 
för att vinna framgång har du gjort upp ���stora planer och är viss på din 
sak. Eller tjusas du av ���världen och dess lustar och vinner ett föremål, 
som gör ���Herren allt mindre för ditt hjärta. Herrens Ande varnar 
ömt ���och manar till uppgivande av allt; men du löper efter 
dina ���»älskare» och väntar att druvan på ditt vinträd skall mogna. ���Du 
sjunger, du fröjdas, du ler, och världen ler emot dig.  

Min	  rubrik:	  Vägen	  stängs,	  det	  är	  Gud	  som	  gripit	  in	  genom	  
felslagna	  förhoppningar	  osv	  
	  	  Men	  helt	  oförmodat	  stänges	  din	  väg	  med	  	  törnen,	  och	  sårad	  av	  
felslagna	  förhoppningar	  och	  	  besviken	  på	  allt	  ser	  du	  framtiden	  
mörk.	  Liksom	  profeten	  	  klagar	  du:	  »Han	  har	  omgivit	  mig	  med	  galla	  
och	  nöd,	  han	  har	  	  förvridit	  mina	  gångstigar	  och	  tillspärrat	  min	  väg	  
med	  huggen	  	  sten».	  
Klag 3:9 s 312 Med huggen sten har han murat för mina vägar, mina stigar har han gjort svåra.  

	  	  	  »Jag	  skall	  taga	  tillbaka	  mitt	  korn,	  när	  tid	  bliver,	  och	  min	  	  must,	  
när	  stunden	  kommer,	  och	  förhålla	  min	  ull	  och	  mitt	  lin,	  	  varmed	  
hon	  skyler	  sin	  blygd.	  Och	  jag	  skall	  blotta	  hennes	  	  skam	  för	  hennes	  
älskares	  ögon,	  och	  ingen	  skall	  rycka	  henne	  	  ur	  min	  hand.	  Och	  jag	  
skall	  göra	  slut	  på	  all	  hennes	  fröjd	  	  —	  och	  förstöra	  hennes	  vinstock	  
o.	  s.	  v.	  	  	  (v.	  9—11),	  därför	  att	  hon	  gick	  efter	  sina	  älskare	  och	  
glömde	  mig»,	  	  v.	  13.	  
Hosea	  2:9-‐11	  s	  312	  9Därför	  skall	  jag	  taga	  tillbaka	  min	  säd,	  när	  tiden	  är	  inne,	  och	  mitt	  vin,	  när	  stunden	  kommer;	  
jag	  skall	  taga	  bort	  min	  ull	  och	  mitt	  lin,	  det	  varmed	  hon	  skulle	  skyla	  sin	  blygd.	  10Ja,	  nu	  skall	  jag	  blotta	  hennes	  skam	  
inför	  hennes	  älskares	  ögon,	  och	  ingen	  skall	  rädda	  henne	  ur	  min	  hand.	  11Och	  jag	  skall	  göra	  slut	  på	  all	  hennes	  fröjd,	  
på	  hennes	  fester,	  nymånader	  och	  sabbater	  och	  på	  alla	  hennes	  högtider.	  	  
Hosea	  2:13	  s	  312	  Så	  skall	  jag	  hemsöka	  henne	  för	  hennes	  Baalsdagar,	  då	  hon	  tände	  offereld	  åt	  Baalerna	  och	  prydde	  sig	  
med	  ring	  och	  bröstspänne	  och	  följde	  efter	  sina	  älskare,	  men	  glömde	  mig,	  säger	  HERREN.	  	  
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	  	  	  Din	  öken	  torde	  vara	  någon	  missräkning,	  en	  förlust,	  en	  	  sjuksäng,	  
fattigdom,	  motgångar;	  eller	  är	  det	  någon	  Ahitofel,	  	  som	  förråder	  
dig	  och	  läm(312	  sen	  313)nar	  dig	  till	  spillo	  under	  allmänhetens	  
	  dom;	  
2	  Sam	  15:12	  s	  312	  12Medan	  Absalom	  offrade	  slaktoffren,	  sände	  han	  också	  och	  lät	  hämta	  giloniten	  Ahitofel,	  Davids	  
rådgivare,	  från	  hans	  stad	  Gilo.	  Och	  sammansvärjningen	  växte	  i	  styrka,	  och	  i	  allt	  större	  myckenhet	  gick	  folket	  över	  till	  
Absalom.	  	  
2	  Sam	  16:21	  s	  312	  21Ahitofel	  sade	  till	  Absalom:	  ”Gå	  in	  till	  din	  faders	  bihustrur,	  som	  han	  har	  lämnat	  kvar	  för	  att	  vakta	  
huset.	  Då	  får	  hela	  Israel	  höra	  att	  du	  har	  gjort	  dig	  förhatlig	  för	  din	  fader,	  och	  så	  styrkes	  modet	  hos	  alla	  dem	  som	  hålla	  
med	  dig.	  	  

	  kanske	  du	  blir	  misskänd	  av	  dina	  egna	  och	  dömd	  såsom	  en	  
	  brottsling,	  änskönt	  du	  har	  vittnesbörd	  av	  Gud;	  eller	  tog	  	  Herren	  
bort	  en	  dyr	  make	  eller	  din	  ungdomsbrud,	  och	  du	  känner	  	  dig	  så	  
ensam	  i	  världen,	  att	  du	  knappast	  kan	  leva.	  Förgäves	  	  ropar	  du	  
efter	  en	  vän,	  som	  övergav	  dig,	  och	  gråter	  som	  en	  	  förskjuten,	  Jes.	  
54:6,	  7,	  krossad	  genom	  »olycklig	  kärlek.»	  
Jes 54: 6 f s 313 6Ty såsom en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av HERREN. Sin ungdomsbrud, vill någon 
förskjuta henne? säger din Gud. 7Ett litet ögonblick övergav jag dig, men	  i	  stor	  barmhärtighet	  vill	  jag	  åter	  församla	  dig.	  	  

	  
Min	  rubrik:	  Vägen	  stängs	  genom	  egna	  vägar	  och	  otro	  
	  	  	  Det	  finnes	  även	  Guds	  barn,	  som,	  trots	  Andens	  maning	  att	  	  helga	  
sina	  liv	  åt	  Herren,	  gått	  egna	  vägar	  och	  sålunda	  flytt	  	  undan	  
Herrens	  ansikte	  men	  komma	  igen	  från	  lidandets	  djup	  	  med	  
ångerfulla	  hjärtan.	  Stunden	  synes	  öde,	  och	  tårar	  skymma	  
	  utsikten,	  då	  själen	  har	  kommit	  igen	  från	  sin	  »utländska	  	  resa»,	  och	  	  
en	  sjunkande	  värld	  ropar:	  »Stå	  upp,	  åkalla	  din	  	  Gud!»	  (Jon.	  1.)	  	  
Jona	  1:2	  s	  313	  2”Stå	  upp	  och	  begiv	  dig	  till	  Nineve,	  den	  stora	  staden,	  och	  predika	  för	  den;	  ty	  deras	  ondska	  har	  kommit	  
upp	  inför	  mitt	  ansikte.”	  	  

Återigen	  fanns	  det	  mången	  Elia	  kvar	  i	  öknen,	  	  klagande	  under	  
ginsterbusken:	  »Tag	  mitt	  liv,	  jag	  är	  icke	  	  bättre	  än	  mina	  fäder».	  (1	  
Kon.	  18.)	  
1	  Kon	  19:4	  s	  313	  Men	  själv	  gick	  han	  ut	  i	  öknen	  en	  dagsresa.	  Där	  satte	  han	  sig	  under	  en	  ginstbuske;	  och	  han	  önskade	  
sig	  döden	  och	  sade:	  ”Det	  är	  nog;	  tag	  nu	  mitt	  liv,	  HERRE,	  ty	  jag	  är	  icke	  förmer	  än	  mina	  fäder.”	  	  

 Att se sitt verk förfelat, ���sedan det har stått i full blomstring, är 
nedslående för en ���Guds man. Även på missionens område kan det 
bliva en öken.  

Min	  rubrik:	  Avsidestagande	  för	  din	  fostran	  
	  	  Min	  älskade!	  Om	  Herren	  tager	  dig	  avsides	  i	  en	  bråd	  tid,	  	  eller	  han	  
för	  dig	  genom	  någon	  mörk	  dal,	  där	  din	  själ	  gripes	  	  av	  outsäglig	  
ångest,	  anse	  ej	  den	  tid	  förfelad,	  som	  åtgår	  	  till	  din	  fostran	  i	  den	  
ensliga	  öknen,	  som	  Herren	  valt	  för	  	  dig.	  Om	  du	  ej	  kan	  fö r s tå 	  hans	  
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vägar,	  t ro 	  på	  hans	  	  nådefulla	  avsikter,	  och	  följ	  Andens	  dragande	  
emot	  	  	  öknen.	  Att	  du	  ej	  kan	  förstå	  Herrens	  vägar,	  bör	  vara	  en	  tröst	  
	  för	  dig,	  då	  »Herrens	  vägar	  äro	  så	  mycket	  högre	  än	  dina	  vägar,	  
	  som	  himmelen	  är	  högre	  än	  jorden.»	  (Jes.	  55:9.)	  
Jes 55:9 s 313 Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina 
tankar högre än edra tankar.  

 D i n a  ���b e r ä k n i n g a r  äro ett barns tankar, h a n s  e v i g a  u p p s å t  
är ���en konungs tankar, en älskande faders väl genomtänkta plan. ���»Vänd 
åter till den Allsmäktige !» ������(313 sen 314) 

Min	  rubrik:	  Lyft	  blicken	  
Är du sårad av törnehäcken, ropa till Gud! Låt muren lyfta ���din blick 
mot höjden. När du ej kan gå framåt, gör dessa ���hinder till själens 
himlastege, och stig uppåt. Vad du än ���kan förlora, och hur än 
blomman vissnar här, är himmelen ���där ovan lika hög, och det finns en 
väg beredd av Gud till ���ett liv utan missräkningar för dem som lyda 
Guds Ande. ������ 

Min	  rubrik:	  Molnet	  en	  sky	  av	  änglar	  
2:o. M o l n s k y n  h ö j e r  s i g .  Det är med våra sorger såsom 
med ���molnen, vilka uppstiga på himmelen: på avstånd synas de ���svarta, 
men svävande över oss äro de knappast grå. En artist ���målade en tavla. 
Dag efter dag satt han med penseln över ���duken; men då tavlan var 
färdig, såg man bara ett moln. Vad ���kunde artistens mening vara med 
molnet? Vid närmare påseende ���kunde man urskilja ett och annat 
föremål i detsamma. Åskådarnas ���ansikten lyste av glädje och 
överraskning, och allt högre ���steg deras beundran, ju längre de dröjde 
inför denna konstens ���triumf. Molnet var en sky av änglar. Så är det 
ock med dina ���sorger, de äro en sky av änglar.  

Min	  rubrik:	  Guds	  nåd	  inmängd	  i	  förlusterna,	  i	  allt	  
	  	  Guds	  nåd	  är	  inmängd	  i	  allt.	  Den	  som	  har	  blivit	  förrådd	  av	  	  sina	  
egna	  och	  sårad	  i	  sina	  vänners	  hus,	  skördar	  välsignelse	  	  genom	  sin	  
Ahitofel.	  Kasta	  din	  börda	  på	  Herren;	  han	  skall	  	  uppehålla	  dig,	  och	  
han	  skall	  aldrig	  tillstädja,	  att	  den	  rättfärdige	  vacklar.	  (Ps.	  55.)	  
Ps 55:19 s 314 Han förlossar min själ och skaffar henne ro, så att de icke komma vid mig; ty de äro många, som stå mig 
emot.  

Smärtsamma	  förluster	  bliva	  glädjens	  	  fullhet,	  sjukdomen	  
kroppens	  hälsa,	  ensamheten	  blir	  själens	  	  Patmos,	  där	  evighetens	  
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värld	  fyller	  den	  öde	  stranden	  med	  	  hoppets	  änglar.	  Lidandets	  
mörker	  skall	  driva	  din	  själ	  närmare	  	  Gud,	  nattens	  allvarliga	  
tystnad	  gör	  själens	  flykt	  på	  	  himlastegen	  så	  mycket	  mera	  
majestätisk.	  Akors	  dal	  blir	  	  hoppets	  port,	  då	  Isarel	  vänder	  om	  till	  
sin	  Gud.	  (Hos.	  2:15.)	  
Hos 2:15 s 314 Därefter skall jag giva henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal till en hoppets port. Då skall hon 
sjunga såsom i sin ungdoms dagar, och såsom på den dag då hon drog upp ur	  Egyptens	  land.	  	  

	  	  Sorgliga	  minnen	  uppväckas	  genom	  åsynen	  av	  ett	  stenrös,	  
	  varunder	  nå	  (314	  sen	  315)gon	  Akan	  ligger	  begraven	  (Jos.	  7:26),	  
Jos	  7:26	  s	  315	  Och	  de	  uppkastade	  över	  honom	  ett	  stort	  stenröse,	  som	  finnes	  kvar	  ännu	  i	  dag;	  och	  så	  vände	  sig	  
HERREN	  ifrån	  sin	  vredes	  glöd.	  Därav	  fick	  det	  stället	  namnet	  Akors	  dal,	  såsom	  det	  heter	  ännu	  i	  dag.	  	  

 men våra ���misstag bliva utgångspunkter för nya heliga beslut.  

Min	  rubrik:	  Gud	  fäller	  ner	  gardinerna	  för	  att	  vi	  skall	  höra	  
	  	  Såsom	  läraren	  under	  min	  skoltid	  brukade	  ställa	  upp	  en	  gammal	  
	  nätt	  ordtabell	  i	  fönstret,	  då	  han	  såg,	  att	  den	  yttre	  världen	  
	  skingrade	  vår	  uppmärksamhet,	  så	  fäller	  Herren	  ned	  gardiner	  	  för	  
våra	  utsikter,	  på	  det	  att	  vi	  må	  höra	  hans	  röst.	  Hans	  	  kärlek	  är	  så	  
brinnande,	  att	  han	  hellre	  slår	  av	  ett	  ben	  på	  	  sina	  får,	  än	  han	  ser	  
dem	  rusa	  i	  bråddjupet.	  »Och	  det	  är	  	  bättre	  att	  ingå	  i	  livet	  halt	  än	  
att	  hava	  båda	  fötterna	  och	  	  kastas	  till	  helvetets	  eld.»	  (Mark.	  9.)	  
Mark	  9:43	  s	  315	  Om	  nu	  din	  hand	  är	  dig	  till	  förförelse,	  så	  hugg	  av	  den.	  Det	  är	  bättre	  för	  dig	  att	  ingå	  i	  livet	  lytt,	  än	  att	  
hava	  båda	  händerna	  i	  behåll	  och	  komma	  till	  Gehenna,	  till	  den	  eld	  som	  icke	  utsläckes.	  	  

 Och löpa vi ej fara ���att förlora våra själar, men tjusas av världen eller 
intagas ���av framgångar i missionsarbetet, ställer han upp den 
gamla ���nötta ordtabellen, görande vårt liv enformigt, på det att ���vi må 
glädjas i honom allena och lära av Mästaren.  

Min	  rubrik:	  Så	  länge	  vi	  bär	  Adams	  natur,	  öknen	  mest	  känlig	  
	  	  Lidande	  Guds	  barn!	  Knorra	  ej,	  då	  han	  för	  dig	  förbi	  Elims	  	  källor	  ut	  
i	  den	  brännheta	  öknen,	  där	  du	  måste	  leva	  av	  dagens	  	  manna	  och	  
söka	  skydd	  i	  skuggan	  av	  hans	  eld-‐	  och	  molnstod.	  
4	  Mos	  33:9	  s	  315	  Och	  de	  bröto	  upp	  från	  Mara	  och	  kommo	  till	  Elim;	  och	  i	  Elim	  funnos	  tolv	  vattenkällor	  och	  sjuttio	  
palmträd,	  och	  de	  lägrade	  sig	  där.	  4	  Mos	  33:9	  

	  	  Detta	  är	  vägen	  till	  ditt	  Kanaan,	  och	  medveten	  om	  att	  Israels	  
	  klippa,	  	  
1	  Kor	  10:4	  s	  315	  och	  alla	  drucko	  de	  samma	  andliga	  dryck	  —	  de	  drucko	  nämligen	  ur	  en	  andlig	  klippa,	  som	  åtföljde	  
dem,	  och	  den	  klippan	  var	  Kristus.	  	  

följer	  dig,	  må	  du	  aldrig	  låta	  vilddjurens	  rytande	  	  avskräcka	  dig;	  
utan	  vila	  som	  barn	  vid	  hans	  hjärta,	  högtidligen	  	  bekännande	  vid	  
varje	  steg	  framåt:	  »J ag 	   t ro r 	  p 	   å 	  den 	  he l i ge 	  Ande !»	  Kasta	  
	  dig,	  så	  tung	  du	  är,	  på	  den,	  som	  sade:	  »kom»!	  och	  stöd	  dig	  	  emot	  
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hans	  egen	  försäkran:	  »J ag 	   v i l l 	   v i sa 	  d i g . »	  (Apg.	  7:3;	  	  1	  Mos.	  
12:1.)	  
Apg	  7:3	  s	  315	  och	  sade	  till	  honom:	  ’Gå	  ut	  ur	  ditt	  land	  och	  från	  din	  släkt,	  och	  drag	  till	  det	  land	  som	  jag	  skall	  visa	  dig.’	  	  
1	  Mos	  12:1	  s	  315	  Och	  HERREN	  sade	  till	  Abram:	  ”Gå	  ut	  ur	  ditt	  land	  och	  från	  din	  släkt	  och	  från	  din	  faders	  hus,	  bort	  till	  
det	  land	  som	  jag	  skall	  visa	  dig.	  1	  Mos	  12:1	  

 Så länge vi bära adamsnaturen, synes öknen ���vara mer tjänlig för 
odling av barnatro och gemenskap med ���Gud än glädjens paradis. Ty 
likasom örnen genomborras av ���jägarens kula, medan han njuter av 
havet nedanför sitt höga ���näste, så har mången kristen tagit skada till 
sin själ under ���medgångens dagar. (315 sen 316) ������ 

Min	  rubrik:	  Gemenskapen	  med	  Guds	  son	  mer	  värt	  än	  
världens	  behag	  
Tiden härefter är kort. Snart kommer himmelsfärden. Luta ���dig under 
sorgens tider mot vännen, som aldrig sviker. Ingen ���annan än Jesus kan 
tillfredsställa dig. Gemenskapen med Guds ���Son är långt mer än hela 
världens behag. Jesus är allt, och ���allt är intet utan honom. Ett öppet 
öra för hans röst, ett ���nära umgänge med honom gör din ensamma väg 
till ett av ���himmelens frid omstrålat triumftåg. Vilket högt och 
heligt ���sällskap hade icke en John Bunyan under sin tolvåriga vistelse ���i 
den mörka fängelsehålan i Bedford genom de tankar, som ���finnas 
bevarade åt oss i »Kristens resa»! Vilken förlust ���det skulle ha varit för 
Guds församling, om icke Johannes ���fått nedskriva sin uppenbarelse i 
ensliga stunder på ön ���Patmos!  

Min	  rubrik:	  Molnet	  en	  sky	  av	  änglar	  
	  	  Min	  dyre	  vän!	  Hav	  tröst!	  Du	  skall	  få	  dina	  vingårdar	  igen.	  	  Molnet	  
är	  en	  sky	  av	  änglar.	  I	  denna	  sorgens	  öken	  har	  jag	  	  sett	  mången	  
ensam	  själ	  gråta	  sig	  till	  sömns	  vid	  någon	  sten,	  	  där	  ingen	  vän	  
torkade	  tåren.	  Men	  drömmen	  vart	  full	  av	  änglar,	  	  och	  själen	  
uppvaknade	  genomträngd	  av	  Guds	  närvaro	  och	  stod	  	  upp	  för	  att	  
helga	  sig	  åt	  Herren.	  Din	  arma	  själ,	  ditt	  sargade	  	  hjärta	  skall	  finna	  
ro	  i	  hans	  förbund.	  Du	  har	  ej	  kommit	  till	  	  	  
denna	  öken	  av	  sorg	  och	  missräkningar	  för	  att	  	  dö	  (2	  Mos.	  16),	  	  
2	  Mos	  16:4	  s	  316	  Då	  sade	  HERREN	  till	  Mose:	  ”Se,	  jag	  vill	  låta	  bröd	  från	  himmelen	  regna	  åt	  eder.	  Och	  folket	  skall	  gå	  ut	  
och	  samla	  för	  var	  dag	  så	  mycket	  som	  behöves.	  Så	  skall	  jag	  sätta	  dem	  på	  prov,	  för	  att	  se	  om	  de	  vilja	  vandra	  efter	  min	  lag	  
eller	  icke.	  utan	  för	  att	  höra	  till	  dess	  du	  	  är	  såsom	  förklarad	  	  
2	  Mos	  34:29	  s	  316	  29När	  sedan	  Mose	  steg	  ned	  från	  Sinai	  berg,	  och	  på	  vägen	  ned	  från	  berget	  hade	  vittnesbördets	  två	  
tavlor	  med	  sig,	  visste	  han	  icke	  att	  hans	  ansiktes	  hy	  hade	  blivit	  strålande	  därav	  att	  han	  hade	  talat	  med	  honom.	  	  
2	  Mos	  16:10	  s	  316	  När	  sedan	  Aron	  talade	  till	  Israels	  barns	  hela	  menighet,	  vände	  de	  sig	  mot	  öknen,	  och	  se,	  då	  visade	  sig	  
HERRENS	  härlighet	  i	  molnskyn.	  	  
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och	  	  en	  tvivlande	  värld	  ser	  ditt	  ansikte	  likasom	  en	  	  ängels	  (Apg.	  
6:15).	  	  
Apg	  6:15	  s	  316	  Då	  nu	  alla	  som	  sutto	  i	  Rådet	  fäste	  sina	  ögon	  på	  honom,	  syntes	  dem	  hans	  ansikte	  vara	  såsom	  en	  ängels	  
ansikte.	  	  

Där	  skall	  »jag	  tala	  —	  hon	  	  sjunga.	  Hos.	  2.	  	  	  
Hosea 2:15 s 316 Därefter skall jag giva henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal till en hoppets port. Då skall hon	  	  
svara	  mig	  såsom	  i	  sin	  ungdom	  
	  

Bibelanknytningen 
* Dekorativ anknytning, sökt anknytning, exempel 
*** Relevanta exempel, relevanta hänvisningar. 
Ändå är det som nästan alltid anknytningar mellan ojämförbara storheter när hänvisningar på 
traditionellt sätt görs till Skriften 
	  
***	  1	  Mos	  12:1	  s	  315	  Och	  HERREN	  sade	  till	  Abram:	  ”Gå	  ut	  ur	  ditt	  land	  och	  från	  din	  släkt	  och	  från	  din	  faders	  hus,	  bort	  
till	  det	  land	  som	  jag	  skall	  visa	  dig.	  (relevant	  hänvisning)	  
	  
*	  2	  Mos	  16:4	  s	  316	  Då	  sade	  HERREN	  till	  Mose:	  ”Se,	  jag	  vill	  låta	  bröd	  från	  himmelen	  regna	  åt	  eder.	  Och	  folket	  skall	  gå	  ut	  
och	  samla	  för	  var	  dag	  så	  mycket	  som	  behöves.	  Så	  skall	  jag	  sätta	  dem	  på	  prov,	  för	  att	  se	  om	  de	  vilja	  vandra	  efter	  min	  lag	  
eller	  icke.	  utan	  för	  att	  höra	  till	  dess	  du	  	  är	  såsom	  förklarad	  (dekorativ	  	  hänvisning)	  
*	  2	  Mos	  16:10	  s	  316	  När	  sedan	  Aron	  talade	  till	  Israels	  barns	  hela	  menighet,	  vände	  de	  sig	  mot	  öknen,	  och	  se,	  då	  visade	  
sig	  HERRENS	  härlighet	  i	  molnskyn.	  (dekorativ	  hänvisning)	  
*	  2	  Mos	  34:29	  s	  316	  29När	  sedan	  Mose	  steg	  ned	  från	  Sinai	  berg,	  och	  på	  vägen	  ned	  från	  berget	  hade	  vittnesbördets	  två	  
tavlor	  med	  sig,	  visste	  han	  icke	  att	  hans	  ansiktes	  hy	  hade	  blivit	  strålande	  därav	  att	  han	  hade	  talat	  med	  honom.	  
(dekorativ	  hänvisning)	  
	  
*	  4	  Mos	  33:9	  s	  315	  Och	  de	  bröto	  upp	  från	  Mara	  och	  kommo	  till	  Elim;	  och	  i	  Elim	  funnos	  tolv	  vattenkällor	  och	  sjuttio	  
palmträd,	  och	  de	  lägrade	  sig	  där.	  4	  Mos	  33:9	  (dekorativ	  hänvisning)	  
	  
*	  Jos	  7:26	  s	  315	  Och	  de	  uppkastade	  över	  honom	  ett	  stort	  stenröse,	  som	  finnes	  kvar	  ännu	  i	  dag;	  och	  så	  vände	  sig	  
HERREN	  ifrån	  sin	  vredes	  glöd.	  Därav	  fick	  det	  stället	  namnet	  Akors	  dal,	  såsom	  det	  heter	  ännu	  i	  dag.	  (dekorativ	  
hänvisning)	  
	  
*	  2	  Sam	  15:12	  s	  312	  12Medan	  Absalom	  offrade	  slaktoffren,	  sände	  han	  också	  och	  lät	  hämta	  giloniten	  Ahitofel,	  Davids	  
rådgivare,	  från	  hans	  stad	  Gilo.	  Och	  sammansvärjningen	  växte	  i	  styrka,	  och	  i	  allt	  större	  myckenhet	  gick	  folket	  över	  till	  
Absalom.	  	  (exempel)	  
*	  2	  Sam	  16:21	  s	  312	  21Ahitofel	  sade	  till	  Absalom:	  ”Gå	  in	  till	  din	  faders	  bihustrur,	  som	  han	  har	  lämnat	  kvar	  för	  att	  vakta	  
huset.	  Då	  får	  hela	  Israel	  höra	  att	  du	  har	  gjort	  dig	  förhatlig	  för	  din	  fader,	  och	  så	  styrkes	  modet	  hos	  alla	  dem	  som	  hålla	  
med	  dig.	  (exempel)	  
	  
***	  1	  Kon	  19:4	  s	  313	  Men	  själv	  gick	  han	  ut	  i	  öknen	  en	  dagsresa.	  Där	  satte	  han	  sig	  under	  en	  ginstbuske;	  och	  han	  
önskade	  sig	  döden	  och	  sade:	  ”Det	  är	  nog;	  tag	  nu	  mitt	  liv,	  HERRE,	  ty	  jag	  är	  icke	  förmer	  än	  mina	  fäder.”	  (relevant	  
exempel)	  
 
*** Ps 55:19 s 314 Han förlossar min själ och skaffar henne ro, så att de icke komma vid mig; ty de äro många, som stå mig 
emot. (relevant belägg) 
	  
* Jes 54: 6 f s 313 6Ty såsom en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av HERREN. Sin ungdomsbrud, vill någon 
förskjuta henne? säger din Gud. 7Ett litet ögonblick övergav jag dig, men	  i	  stor	  barmhärtighet	  vill	  jag	  åter	  församla	  dig.	  
(sökt	  exempel)	  
*** Jes 55:9 s 313 Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och 
mina tankar högre än edra tankar. (relevant belägg) 
	  
*** Klag 3:9 s 312 Med huggen sten har han murat för mina vägar, mina stigar har han gjort svåra. (relevant exempel) 
	  
***	  Hosea	  2:6-‐7	  s	  312	  Se,	  därför	  skall	  jag	  nu	  ock	  stänga	  din	  väg	  med	  törnen.	  Ja,	  en	  mur	  skall	  jag	  resa	  framför	  henne,	  så	  
att	  hon	  ej	  skall	  finna	  någon	  stig.	  7När	  hon	  då	  löper	  efter	  sina	  älskare,	  skall	  hon	  icke	  få	  dem	  fatt;	  när	  hon	  söker	  dem,	  
skall	  hon	  ej	  finna	  dem.	  Då	  skall	  hon	  säga:	  ”Jag	  vill	  gå	  tillbaka	  till	  min	  förste	  man	  ty	  bättre	  var	  mig	  då	  än	  nu.”	  (relevant	  
hänvisning)	  
***	  Hosea	  2:9-‐11	  s	  312	  9Därför	  skall	  jag	  taga	  tillbaka	  min	  säd,	  när	  tiden	  är	  inne,	  och	  mitt	  vin,	  när	  stunden	  kommer;	  jag	  
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skall	  taga	  bort	  min	  ull	  och	  mitt	  lin,	  det	  varmed	  hon	  skulle	  skyla	  sin	  blygd.	  10Ja,	  nu	  skall	  jag	  blotta	  hennes	  skam	  
inför	  hennes	  älskares	  ögon,	  och	  ingen	  skall	  rädda	  henne	  ur	  min	  hand.	  11Och	  jag	  skall	  göra	  slut	  på	  all	  hennes	  fröjd,	  på	  
hennes	  fester,	  nymånader	  och	  sabbater	  och	  på	  alla	  hennes	  högtider.	  (relevant	  hänvisning)	  
***	  Hosea	  2:13	  s	  312	  Så	  skall	  jag	  hemsöka	  henne	  för	  hennes	  Baalsdagar,	  då	  hon	  tände	  offereld	  åt	  Baalerna	  och	  prydde	  
sig	  med	  ring	  och	  bröstspänne	  och	  följde	  efter	  sina	  älskare,	  men	  glömde	  mig,	  säger	  HERREN.	  (relevant	  hänvisning)	  
***	  Hosea	  2:14	  s	  311	  Se,	  fördenskull	  vill	  jag	  locka	  henne	  bort	  och	  föra	  henne	  ut	  i	  öknen	  och	  tala	  ljuvligt	  till	  henne.	  
(relevant	  hänvisning)	  
*** Hos 2:15 s 314 Därefter skall jag giva henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal till en hoppets port. Då skall 
hon sjunga såsom i sin ungdoms dagar, och såsom på den dag då hon drog upp ur	  Egyptens	  land.	  (relevant	  hänvisning)	  
*** Hosea 2:15 s 316 Därefter skall jag giva henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal till en hoppets port. Då skall 
hon	  svara	  mig	  såsom	  i	  sin	  ungdom	  (relevant	  hänvisning)	  
	  
*	  Jona	  1:2	  s	  313	  2”Stå	  upp	  och	  begiv	  dig	  till	  Nineve,	  den	  stora	  staden,	  och	  predika	  för	  den;	  ty	  deras	  ondska	  har	  kommit	  
upp	  inför	  mitt	  ansikte.”	  	  (dekorativ	  hänvisning)	  
	  
*	  Mark	  9:43	  s	  315	  Om	  nu	  din	  hand	  är	  dig	  till	  förförelse,	  så	  hugg	  av	  den.	  Det	  är	  bättre	  för	  dig	  att	  ingå	  i	  livet	  lytt,	  än	  att	  
hava	  båda	  händerna	  i	  behåll	  och	  komma	  till	  Gehenna,	  till	  den	  eld	  som	  icke	  utsläckes.	  (sökt	  hänvisning)	  
	  
***	  Apg	  6:15	  s	  316	  Då	  nu	  alla	  som	  sutto	  i	  Rådet	  fäste	  sina	  ögon	  på	  honom,	  syntes	  dem	  hans	  ansikte	  vara	  såsom	  en	  
ängels	  ansikte.	  	  (relvant	  hänvisning)	  
***	  Apg	  7:3	  s	  315	  och	  sade	  till	  honom:	  ’Gå	  ut	  ur	  ditt	  land	  och	  från	  din	  släkt,	  och	  drag	  till	  det	  land	  som	  jag	  skall	  visa	  dig.’	  
(relevant	  hänvisning)	  
	  
	  
***	  1	  Kor	  10:4	  s	  315	  och	  alla	  drucko	  de	  samma	  andliga	  dryck	  —	  de	  drucko	  nämligen	  ur	  en	  andlig	  klippa,	  som	  åtföljde	  
dem,	  och	  den	  klippan	  var	  Kristus.	  (relevant	  hänvisning)	  
	  


