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(På	  stormens	  rygg.doc)	  
Evighetsljus	  på	  mörka	  moln	  (1900)	  
På	  stormens	  rygg	  151–153	  
Avsnittet	  är	  i	  sina	  anspråk	  lik	  helig	  skrift.	  Insikten	  är	  total	  i	  den	  associationsrika,	  
närmast	  fantasifulla	  utläggningen	  av	  några	  ord	  ur	  Job	  30:22,	  ”På	  stormens	  rygg”.	  EG	  ser	  
in	  i	  	  den	  drabbade	  kristnes	  inre	  samtidigt	  som	  han	  uppenbarar	  Guds	  avsikter.	  Allt	  i	  syfte	  
att	  förmana	  den	  kristne	  och	  leda	  honom	  in	  på	  helgelsens	  väg.	  
	  

Exempel	  på	  den	  fantasifulla	  utläggningen	  
	  
Mark	  4:39	  s	  151	  När	  han	  så	  hade	  vaknat,	  näpste	  han	  vinden	  och	  sade	  till	  sjön:	  ”Tig,	  var	  stilla.”	  Och	  
vinden	  lade	  sig,	  och	  det	  blev	  alldeles	  lugnt.	  1 Kung 17:3 s 151 Gack bort härifrån och vänd dig öster ut 
och håll dig gömd vid bäcken Kerit, som ligger öster om Jordan! 1Kung 17:6 s151 Och korparna förde 
till honom bröd och kött morgon och afton, och han drack utur bäcken. Hes 10:5 s 151 Och dånet af 
Kerubernas vingar hördes ända till den yttre förgården likt rösten ifrån Gud Allsvåldig då han talar. Fil 
1:21 s 151 Ty för mig är lifvet Kristus, och döden en vinning. Upp 21:4 s 152 Och Gud skall aftorka alla 
tårar från deras ögon och döden skall icke vara mer, icke heller sorg, iche heller rop, icke heller värk 
varder mer, ty det första har gått till ända. II. 

	  
Stormen får en underbar lyftning genom ���Guds höga avsikter. ������152 Utan kamp ingen seger. Utan storm 
ingen ���Mästare i stormen. ������Om någon från stranden av det Galileiska ���havet iakttog lärjungarnas kamp emot 
stormen, ���kunde han ju skatta sig lycklig, att han icke var ���en Jesu lärjunge. Men då Mästaren sade 
sitt: ���»Tig och var stilla!» och vågornas skum låg ���tillbedjande vid hans fot, torde han velat giva ���allt för att 
äga en sådan Mästare. Visserligen var ���det prövande för Elia att sitta vid Kerit månad ���efter månad. Men 
sedan prövningen var ���överstånden, hur gärna hans tankar vandrade utmed ���den stilla bäcken! Då lärde han, 
vad han eljest ���aldrig hade kunnat lära: att vila såsom ett avvant ���barn vid sin moders sida. Och än i dag 
kunde ���han höra suset av den svarta korpens vingar. ������Höga syften ligga inlagda i den ursinniga ���stormen. 
Lärjungen föres ut i stormarna för att ���tillbedja och beundra sin Mästare. Själva vågens brus får en skön 
melodi, då vi ���föras till medvetande om att vindarnas Herre är ���vår egen dyre Mästare. Till och med 
stormens ���brak, som betog Job sansen, bär musiken av ���kerubernas vingar. Hes. 10:5. Den 
rytande ���strandvägen, själva döden, är konungens ���trumpetare. Fil. 1:21. Bakom yrande skummet står ���Her 
(slut 151) 152 ren för att avtorka deras tårar, som, kvalda ���in i döden, kastas upp av lidandets våg på 
den ���gyllene stranden. Uppb. 21:4.  

Budskapet	  huvudsakligen	  speglat	  genom	  Job.	  Denne	  framträder	  som	  
identifikationsobjekt	  för	  den	  kristne.	  Job	  klagar	  över	  den	  förödande	  stormen	  i	  vars	  
epicentrum	  han	  befinner	  sig.	  Han	  ser	  inte	  att	  Gud	  handlar	  i	  stormen.	  Ser	  inte	  att	  Gud	  
låter	  skeendet	  gå	  från	  ”uttömmande	  till	  fullhet,	  genom	  död	  till	  liv”.	  Job	  hör	  bara	  
stormens	  brak	  medan	  i	  själva	  verket	  braket	  ”bär	  musiken	  av	  kerubens	  vingar”.151.	  	  
	  
För	  den	  kristne	  gäller	  att	  hon	  nog	  vet	  att	  hon	  skall	  frigöra	  sig	  från	  världen,	  men	  när	  
prövningen	  kommer	  vädjar	  hon	  om	  försoning.	  152	  Likt	  Job	  blir	  den	  kristne	  alltså	  
översiggiven.	  
	  
I	  sina	  bibelassociationer	  anknyter	  EG	  inte	  enbart	  till	  Job	  utan	  även	  till	  Elia,	  David	  och	  
lärjungarna.	  EG	  låter	  David	  befara	  att	  han	  en	  gång	  skall	  falla	  i	  Sauls	  händer.	  152.	  Elia	  
låter	  han	  pröva	  vid	  Kerit,	  lärjungarna	  i	  kampen	  mot	  stormen.	  Även	  Elia,	  David	  och	  
lärjungarna	  	  fungerar	  som	  identifikationsobjekt	  för	  den	  kristne.	  Det	  som	  gällde	  dessa	  
män	  äger	  sin	  giltighet	  också	  för	  den	  kristne.	  	  
	  
Allt	  framställt	  för	  att	  den	  kristne	  tydligt	  skall	  se	  att	  katastrofen	  innerst	  inne	  bereder	  
segern.	  Därigenom	  blir	  EG:s	  skrivning	  i	  slutändan	  en	  maning	  att	  förtrösta	  på	  Gud	  och	  
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tacka	  honom	  för	  den	  prövning	  som	  ledde	  från	  död	  till	  liv.	  Kommen	  dit	  har	  av	  den	  kristne	  
blivit	  en	  helgad	  kristen.	  	  
	  
	  
Bibelanknytningen	  
GT:citaten	  är	  menade	  att	  fungera	  som	  bekräftelse	  på	  EG:s	  verklighetsbeskrivning.	  Så	  till	  
vida	  är	  detta	  sant	  som	  de	  citat	  EG	  tar	  fram	  låter	  Guds	  himmelska	  värld	  framträda.	  Där	  
framträder	  även	  mänsklig	  ofullkomlighet	  något	  som	  EG	  också	  kopplar	  till	  i	  ett	  av	  citaten.	  
Citaten	  allmänt	  bekräftande,	  ger	  färg	  åt	  framställningen,	  men	  är	  sällan	  inträngande.	  
Innerst	  inne	  är	  de	  valda	  utifrån	  det	  bibelmaterial	  som	  är	  present	  för	  EG.	  Här	  finns	  också	  
kärnord	  med	  tyngre	  bevisvärde,	  de	  tyngsta	  hämtade	  från	  Nya	  testamentet	  
	  
Bibelhänvisningarna	  
–	  allmänt	  bekräftande	  
*	  kärnord	  med	  tyngre	  bevisvärde	  
	  
–5	  Mos	  33:12	  s	  151	  Om	  Benjamin	  sade	  han:	  Må	  han,	  af	  Herren	  älskad,	  i	  trygghet	  få	  bo	  hos	  honom,	  som	  
öfverskyggar	  honom	  dagen	  om,	  och	  bo	  emellan	  hans	  axlar!	  	  
–1	  Kung	  17:3	  s	  151	  Gack	  bort	  härifrån	  och	  vänd	  dig	  öster	  ut	  och	  håll	  dig	  gömd	  vid	  bäcken	  Kerit,	  som	  
ligger	  öster	  om	  Jordan!	  	  
–1Kung	  17:6	  s151	  Och	  korparna	  förde	  till	  honom	  bröd	  och	  kött	  morgon	  och	  afton,	  och	  han	  drack	  utur	  
bäcken.	  	  
*Job	  30:22	  s	  151	  Du	  upplyfte	  mig	  på	  stormens	  rygg	  och	  lät	  mig	  fara	  och	  dess	  brak	  betog	  mig	  sansen.	  	  
*Job	  30:22	  s	  151Du	  upplyfte	  mig	  på	  stormens	  rygg	  och	  lät	  mig	  fara	  och	  dess	  brak	  betog	  mig	  sansen.	  	  
–	  Hes	  10:5	  s	  151	  Och	  dånet	  af	  Kerubernas	  vingar	  hördes	  ända	  till	  den	  yttre	  förgården	  likt	  rösten	  ifrån	  Gud	  
Allsvåldig	  då	  han	  talar.	  	  
–	  Ps	  18:11	  s	  151	  Han	  for	  på	  keruben	  och	  flög,	  han	  sväfvade	  på	  vindens	  vingar.	  	  
–	  Ps	  55:9	  s	  153	  Jag	  skulle	  skynda	  att	  söka	  mig	  en	  tillflykt	  undan	  stormvinden	  och	  ovädret.	  	  	  	  
–	  Ps	  104:4	  s	  153	  Du	  gör	  vindar	  till	  dina	  sändebud,	  eldslågor	  till	  dina	  tjänare.	  
	  
	  
–	  Mark	  4:38	  	  s	  153	  Och	  han	  var	  själf	  i	  bakdelen	  af	  båten,	  sofvande	  på	  hufvudgärden,	  och	  de	  väckte	  honom	  
och	  sade	  till	  honom.	  Mästare	  sköter	  du	  icke	  om,	  att	  vi	  förgås?	  	  
–	  Mark	  4:39	  s	  151	  När	  han	  så	  hade	  vaknat,	  näpste	  han	  vinden	  och	  sade	  till	  sjön:	  ”Tig,	  var	  stilla.”	  Och	  
vinden	  lade	  sig,	  och	  det	  blev	  alldeles	  lugnt.	  	  
*	  Rom	  14:8	  s	  153	  Ty	  lefva	  vi,	  så	  lefva	  vi	  för	  Herren	  och	  dö	  vi	  så	  dö	  vi	  för	  Herren.	  Ehvad	  vi	  nu	  lefva	  eller	  dö,	  
höra	  vi	  Herren	  till.	  	  	  
*	  Fil	  1:21	  s	  151	  Ty	  för	  mig	  är	  lifvet	  Kristus,	  och	  döden	  en	  vinning.	  	  
–Upp 6:2  s 151 Då fick jag se en vit häst; och mannen som satt på den hade en båge, och en segerkrans blev 
honom given, och han drog ut såsom segrare och för att segra. 	  
*Upp	  21:4	  s	  152	  Och	  Gud	  skall	  aftorka	  alla	  tårar	  från	  deras	  ögon	  och	  döden	  skall	  icke	  vara	  mer,	  icke	  heller	  
sorg,	  icke	  heller	  rop,	  icke	  heller	  värk	  varder	  mer,	  ty	  det	  första	  har	  gått	  till	  ända.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


