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Molnet	  vid	  horisonten	  (s	  99–110)	  
	  
Innehållet	  
Vi,	  det	  är	  vi	  kristna,	  det	  är	  du	  och	  jag	  behöver	  trosmässigt	  rättas	  till.	  Vi	  ser	  inte	  
undergöraren	  när	  vi	  krossats	  av	  någon	  missräkning	  eller	  på	  annat	  sätt	  prövats.	  Gud	  
verkar	  denna	  korrigering	  genom	  nöden,	  en	  nöd	  som	  i	  sin	  tur	  gör	  att	  vi	  upptäcker	  allt	  
mer	  av	  Guds	  omsorg	  och	  undergärningar.	  I	  nöden	  finns	  Gud,	  som	  inte	  överger	  de	  sina.	  
Ingenting	  sker	  av	  en	  slump,	  Gud	  har	  en	  plan	  med	  det	  som	  sker.	  
	  
Bibelanvändningen	  
Episoder	  i	  f	  a	  Gamla	  testamentet,	  men	  även	  Nya,	  får	  exemplifiera	  hur	  Gud	  handlar	  med	  
sina	  utvalda.	  I	  utsatta	  situationer	  ingriper	  Gud.	  Det	  som	  gällde	  då,	  gäller	  idag.	  
	  
Mest	  hänvisningar	  till	  Mose	  och	  uttåget	  ur	  Egypten,	  men	  även	  till	  Simson	  i	  Domarboken	  
och	  Elia	  i	  1	  Konungaboken	  och	  till	  Danielbokens	  Sadrak,	  Mesak	  och	  Abednego	  i	  den	  
brinnande	  ugnen	  och	  Daniel	  i	  lejongropen.	  Från	  evangelierna	  oftast	  hänvisningar	  till	  
Jesu	  underverk.	  
	  
	  
Bibelallusioner	  är	  inbakade	  i	  löpande	  text.	  
	  
Teknik:	  EG	  stämmer	  av	  sina	  iakttagelser	  av	  de	  kristnas	  verklighet	  mot	  bibelordet.	  
Samtidigt	  finns	  EG:s	  bibelkunskap	  som	  ett	  raster	  mot	  vilket	  han	  tolkar	  sina	  iakttagelser	  
av	  skeendet.	  Problematiken	  i	  ”Molnet	  vid	  horisonten”	  styr	  vilka	  bibelord	  EG	  associerar	  
till.	  
	  
	  
Bibelhänvisningarna	  	  
1	  Mos	  7	  s	  102	  Syndafloden	  
1	  Mos	  28:12	  s	  100	  han	  drömde,	  en	  stege...	  upp	  till	  himlen...	  Guds	  änglar	  stego	  därpå...	  
	  
2	  Mos	  13:21	  s	  100	  Herren	  gick	  framför,	  molnstod	  om	  dagen,	  eldstod	  om	  natten	  
2	  Mos	  14:21	  s	  100	  Mose	  sträckte	  ut	  sin	  hand	  över	  havet...	  och	  vattnet	  delade	  sig	  itu	  
2	  Mos	  14:31	  s	  99	  Israel	  såg	  den	  stora	  hand...	  mot	  egypt	  o	  folket	  trodde	  på	  Herren	  o	  Mose	  
2	  Mos	  15:11	  s	  99	  Herre.	  Ho	  är	  som	  du	  bland	  gudarna...undergörande	  (Isr	  segersång)	  	  
2	  Mos	  15:13	  s	  99	  Du	  ledsagar	  med	  din	  nåd	  det	  folk,	  som	  du	  har	  förlossat	  (Isr	  segersång).	  
2	  Mos	  15:23	  f	  s	  99	  Mara,	  vattnet	  odrickbart	  
2	  Mos	  15:25	  s	  99	  Mose	  kastade	  på	  Herren	  befallning	  ett	  trä	  o	  vattnet	  blev	  sött	  
2	  Mos	  15:25	  s	  100	  Mose	  ropade	  till	  H...	  visade	  honom	  ett	  trä...	  och	  vattnet	  blev	  sött...	  
2	  Mos	  15:25	  s	  101	  Mose	  ropade	  till	  H...	  visade	  honom	  ett	  trä...	  och	  vattnet	  blev	  sött..	  
2	  Mos	  15:26	  s	  102	  om	  du	  gör	  vad	  rätt	  är...skall	  jag	  inte	  lägga	  på	  dig	  plågor..som	  egypt	  
2	  Mos	  16:14	  s	  100	  efter	  daggen,	  något	  fint,	  likt	  rimfrost,	  manna	  
2	  Mos	  16:4	  s	  101	  Herrren	  till	  Mose...bröd	  från	  himlen	  så	  mycket	  som	  de	  behöver	  
2	  Mos	  17	  s	  99	  bl	  a	  besegras	  amalekiterna	  
	  
4	  Mos	  13:29	  s	  99	  spejarna,	  folket	  i	  landet	  starkt,	  städerna	  välbefästa	  också	  avk	  till	  Anak	  
4	  Mos	  13:34	  s	  99	  där	  sågo	  vi	  och	  jättarna,	  Enaks	  barn,	  vi	  som	  gräshoppor	  
	  
Jos	  5:12	  s	  101	  mannan	  slut...	  då	  de	  åto	  av	  landets	  säd	  
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Dom	  15:15	  s	  101	  Simson	  åsnekäke...	  slog	  tusen	  man	  
Dom	  15:18	  s	  101	  Sims	  stor	  seger...ändå	  måste	  jag	  dö	  av	  törst	  och	  falla	  i	  oomskur	  hand	  
Dom	  15:19	  s	  101	  Simson,	  en	  klyfta	  rämna...vatten	  
	  
1	  Kon	  17:4	  s	  102	  Elia,	  av	  bäcken	  din	  dryck...korparna	  skaffa	  dig	  föda	  
1	  Kon	  18:44	  s	  99	  Elia,	  ett	  litet	  moln	  stiger	  upp	  i	  väster	  
	  
Job	  38:36	  s	  103...vem	  vishet	  i	  de	  mörka	  molnen...vem	  gav	  förstånd	  åt	  järtecknen	  i	  luften	  
Ps	  91:15	  s	  101	  Han	  åkallar	  mig	  och	  jag	  svarar	  honom.	  Jag	  är	  med	  i	  nöden.	  Jag	  befriar	  
honom	  
	  
H	  V	  2:16	  s	  102	  Min	  vän	  är	  min	  och	  jag	  är	  hans,	  där	  han	  går	  på	  vall	  ibland	  liljor	  
	  
Jes	  40:4	  s	  100	  Alla	  dalar	  skall	  höjas,	  alla	  berg	  och	  höjder	  sänkas	  
Jes	  40:31	  s	  100	  De	  som	  vänta	  efter	  Herren,	  de	  få	  ny	  kraft	  
Jes	  41:13	  s	  102	  jag	  Herren	  din	  Gud...fattar	  dig	  vid	  handen...frukta	  inte,	  jag	  hjälper	  dig	  
Jes	  41:18	  s	  101	  låta	  strömmar	  rinna	  upp	  på	  höjderna,	  källor	  i	  dalarna...	  
Jes	  41:28	  f	  s	  102	  	  ingen	  som	  vet	  råd,	  allesamman	  lögn,	  de	  kunna	  inte	  göra,	  vind	  o	  tomhet	  
Jes	  43:1	  f	  s	  101	  har	  skapat	  dig	  Jakob...Israel...jag	  har	  förlossat	  dig...om	  du	  ginge	  gm	  eld	  
Jes	  49:15	  s	  102	  Skulle	  väl	  en	  kvinna	  förgäta	  sitt	  dibarn...om...skall	  jag	  inte	  görgäta	  dig	  
	  
	  
	  
Dan	  3:25	  s	  101	  Sadrak,	  Mesak	  och	  Abednego	  i	  den	  brin	  ugnen.	  Helbrägda+	  en	  gudason	  
Dan	  6:22	  s	  100	  Daniel...	  min	  Gud	  har	  sänt	  sin	  ängel...tillslutit	  lejonens	  mun	  
	  
	  
	  
Matt	  6:31	  s	  99	  ha	  inga	  bekymmer,	  vad	  skall	  vi	  äta,	  dricka,	  kläda	  oss	  med	  
Matt	  14:20	  s	  99	  bespisningsundret.	  Alla	  åt	  och	  blev	  mätta,	  12	  korgar	  överblivet	  
Matt	  14:25	  s	  101i	  fjärde	  nattväkten	  kom	  Jesus	  gående	  på	  sjön	  
Mark	  4:38	  s	  100	  stormen,	  Jesus	  sover,	  	  Mästare,	  vi	  förgås.	  
Matt	  6:31	  s	  99	  inga	  bekymmer....	  vad	  skall	  vi	  äta	  
Luk	  12:30	  s	  99	  allt	  detta	  söka	  hedningarna	  o	  er	  fader	  vet	  att	  ni	  behöver	  detta	  
Luk	  24:2	  s	  101	  och	  de	  funno	  stenen	  bortvältrad	  från	  graven	  
Joh	  11:6	  s	  100	  Jesus	  hörde	  att	  Lasaros	  var	  sjuk,	  dröjde	  två	  dagar	  
Joh	  11:32	  s	  100	  Maria	  om	  Lasaros	  död.	  Hade	  du	  varit	  här	  hade	  han	  inte	  dött	  
Joh	  12:40	  s	  100	  Jesus	  sa	  t	  Maria...om	  du	  trodde,	  skulle	  du	  få	  se	  Guds	  härlighet	  
Joh	  20	  s	  101	  Jesus	  uppenbarar	  sig	  efter	  sin	  uppståndelse	  för	  de	  sina	  
	  
Upp	  1:10	  s	  101	  i	  anden	  på	  Herrens	  dag...en	  stark	  röst	  som	  av	  en	  basun	  
Upp	  2:10	  s	  101	  frukta	  inte	  om	  du	  skall	  lida...	  giva	  dig	  livets	  krona	  
	  
	  
	  


