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Evighetsljus	  på	  mörka	  moln	  (1900)	  
	  
Utvalda	  tjänare	  i	  mörka	  moln	  s	  141–	  144	  
EG	  riktar	  sitt	  intresse	  på	  Gud	  i	  dennes	  relation	  till	  dem	  som	  stod	  eller	  står	  Gud	  nära,	  det	  
må	  vara	  kung	  David	  eller	  någon	  annan	  av	  stormännen	  i	  GT	  eller	  på	  de	  ”utvalda”,	  ”Guds	  
barn”,	  ”de	  heliga”	  eller	  vad	  de	  nu	  kallas.	  Kort	  sagt	  dem	  Gud	  handlar	  med.	  
	  
Hela	  världen	  och	  alla	  ting	  tjänar	  dessa	  Guds	  barn,	  t	  o	  m	  djävulen.	  
	  

������Gud har befallt hela världen och alla ting att ���tjäna hans barn. Och allt samverkar under ���Guds överinseende 
till befrämjande av hans syften ���med de heliga. Till och med djävulen måste ���tjäna såsom hantlangare i den 
store läkarens ���apotek, bereda nyttiga pulver och hälsobringande ���mixturer åt Guds barn. Onda människor 
äro ���den gode herdens vallhundar, som driva Guds ���barn närmare Gud. Och under flykten skyddar ���han dem 
med sin käpp och stav. S 141 

	  
Sen	  räknar	  han	  i	  två	  avsnitt	  upp	  alla	  dessa	  människor	  och	  allt	  detta	  onda	  som	  förstör,	  
bryter	  ner	  och	  gör	  de	  heliga	  illa.	  Allt	  detta	  och	  alla	  dessa	  står	  i	  Guds	  tjänst,	  ytterst	  tjänar	  
de	  Guds	  syften.	  Till	  och	  med	  döden	  ställer	  EG	  i	  Guds	  tjänst.	  
	  

Bland tjänare i mörka moln räkna vi ���även sådana, som arbeta för själens frigörande ���och 
lyftning. ������Vem känner icke till en allvarlig Guds tjänare ���vid namn Missräkning, och hans 
broder, den gamle veteranen Felslagna förhoppningar. Vem ���har ej stått skälvande inför 
den bleka, utmärglade ���gestalten Sjukdom, i vars spår ofta följer en ���närmare 
bundsförvant Döden. Han sliter barnet ���ifrån moderns bröst och den unga Rakel 
ifrån ���brudgummens hjärta. Döden skiljer David och ���Jonatan åt och gör Betania till ett 
sorgehus. ������Hur gärna vi skulle driva dem bort ifrån ���kornåkern, då de komma i sena 
kvällen med ���brinnande bloss! 143 

	  
Bibelhänvisningarna	  till	  ”Utvalda	  tjänare	  i	  mörka	  moln”	  
1	  Mos	  26:15	  s	  141	  Och	  Felisteerna	  kastade	  igen	  alla	  de	  brunnar,	  som	  hans	  faders	  tjänare	  hade	  gräft	  i	  hans	  
faders,	  Abrahams	  tid,	  och	  fyllde	  dem	  med	  jord.	  (och	  förstörde	  därigenom	  för	  Isak)	  	  	  
1	  Mos	  26:29	  s	  142	  Att	  du	  icke	  skall	  göra	  oss	  någon	  skada,	  likasom	  vi	  icke	  hafva	  skadat	  dig	  och	  likasom	  vi	  
icke	  hafva	  gjort	  dig	  annat	  än	  godt	  och	  låtit	  dig	  fara	  ifrån	  oss	  i	  frid.	  Nu	  är	  du	  välsignad	  af	  Herren.	  (Isak	  
motarbetas	  först	  av	  filisteerna,	  men	  sen	  konstaterar	  de	  att	  han	  är	  välsignad)	  	  	  	  
1 Mos 35:16 osv s 143 Och de bröto upp ifrån Betel. Och då ännu ett stycke väg var till Efrat, födde Rakel, och 
barnsbörden var henne svår. Osv (Rakels död) 
1 Mos 50:20 s 143 I tänkten ondt emot mig, men Gud har tänkt det mig till godo, att han skulle göra såsom det 
nu har skett, för att vid lif bevara mycket folk. (sade Josef. Fungerar som paradigm) 
	  
1	  Sam	  22:22	  s	  142	  22Då	  sade	  David	  till	  Ebjatar:	  ”Jag	  förstod	  redan	  då	  att	  edoméen	  Doeg,	  eftersom	  han	  
var	  där,	  skulle	  omtala	  allt	  för	  Saul.	  Det	  är	  jag	  som	  är	  orsaken	  till	  att	  hela	  din	  faders	  hus	  har	  förgåtts.	  (Doeg	  
beljuger	  David)	  
1 Sam 31:2 s 143 Och Felisteerna satte tätt efter Saul och hans söner, och de slogo Jonatan och Abinadab och 
Malkisua, Sauls söner. (Jonatans död skiljde David och Jonatan åt) 
2 Sam 14:30  s 143 Då sade han till sina tjänare: ”I sen att Joab där har ett åkerstycke vid sidan av mitt, och på 
det har han korn; gån nu dit och tänden eld därpå.” Så tände då Absaloms tjänare eld på åkerstycket. (exempel på 
illgärning) ������  
2 Sam 15:12 s 142 Och när Absalom offrade offren, skickade han efter Ahitofel, Gidoniten en Davids rådsherre 
ifrån hans stad Gilo. Och sammansvärjningen blef stark, och allt mera folk slöt sig till Absalom. 
(Sammansvärjning mot David) 



2	  Sam	  16:5	  s	  142	  5När	  sedan	  konung	  David	  hade	  kommit	  till	  Bahurim,	  då	  trädde	  därifrån	  ut	  en	  man	  som	  
var	  besläktad	  med	  Sauls	  hus	  och	  hette	  Simei,	  Geras	  son;	  han	  trädde	  fram	  och	  for	  ut	  i	  förbannelser.	  (David	  
förbannas)	  
2 Sam 16:5–6 s 141 Och när konung David kom till Bahurim, si, då gick därifrån ut en man af Sauls släkt, som 
hette Simei, Geras son hvilken, under det han gick, for ut i smädelser. Och han kastade stenar på David och på 
alla	  konung	  Davids	  tjänare,	  under	  det	  att	  allt	  folket	  oh	  alla	  hjältarne	  omgåfvo	  honom	  till	  höger	  och	  vänster.	  
(David	  förbannas)	  
 
Job 31:35–37 s 143 O, att man ville höra mig! Si, här är min underskrift! Den allsmäktige svare mig! O, att jag 
hade den skrift, som min vederpart har uppsatt! Jag skulle bära den på min axel och binda den på mig såsom en 
krona; jag skulle förtälja alla mina steg för honom och lik en furste träda inför honom. (handlingen görs till ett 
helgonens paradigm) 
Job 37 s 141 Ej citat men Job 37 där Elihu talar inleds med tal om hur Gud finns i naturens ”dunder”. (förstärker 
rubrikens sanning) 
 
Ps	  2	  s	  141	  Psalm	  2	  innehåller	  bl	  a	  ”Han	  som	  bor	  i	  himlen	  ler;	  Herren	  bespottar	  dem”.	  (Gud	  har	  kontrollen)	  
Ps	  23:4	  s	  141	  Om	  jag	  ock	  vandrar	  i	  dödsskuggans	  dal,	  fruktar	  jag	  intet	  ont,	  ty	  du	  är	  med	  mig;	  din	  käpp	  och	  
stav,	  de	  trösta	  mig.	  (bestyrker	  att	  Gud	  är	  med	  sina	  barn)	  
Ps 52:4 s 142 Din tunga far efter fördärf, hon är lik en skarp rakknif, du svekfulle. ������(ytterst är det ändå Gud som 
handhar rakkniven)  
Ps 55:7-9 s 142 Därföre säger jag: O, att jag hade vingar såsom dufvan, så skulle  jag flyga bort och söka mig ett 
bo! Se, långt bort skulle jag fly, jag skulle taga härberge i öknen. Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt 
undan stormvinden och ovädret. (trots allt är det detta fienden åstadkommer) 
Ps 55:7–9 Ps 55 s 142 Klagan öfver falska vänner.... en sång af David. (trots allt vänder Gud detta till ngt gott) 
Ps 55:22 s 143 orden i hans mun äro hala som smör, men på krig tänker han i sitt hjärta; hans ord äro lenare än 
olja, och dock äro de dragna svärd. (fiendens svärd blir till välsignelse) 
	  
Sef	  3:11-‐20	  s	  142	  I	  Sefanja	  3:11–20	  skildras	  det	  framtida	  Jerusalem,	  kvarlevan	  av	  Israel	  skall	  leva	  i	  e	  
idealtillvaro	  	  (när	  filisteerna	  gjort	  sitt	  sker	  detta)	  	  
 
Joh 11:14 f s 144 Då sade Jesus nu oförtäckt till dem: Lasarus är död. Och för eder skull, på det att I skolen tro, 
är jag glad, att jag icke var där. (Lasaros död ledde till välsignelse) 
Joh 11:17 f  s 143 När nu Jesus kom, fann han honom redan hafva legat fyra dagar i grafven. Och Betania låg 
nära Jerusalem, vid pass femton stadier därifrån. (Lasaros död ledde till välsignelse) 
 
2	  Kor	  12:7	  s	  141	  f	  Och	  på	  det	  att	  jag	  icke	  skulle	  förhäfva	  mig	  öfver	  de	  utomordentliga	  uppenbarelserna,	  
gafs	  mig	  en	  påle	  för	  köttet,	  en	  Satans	  ängel,	  som	  skulle	  kindpusta	  mig,	  på	  det	  att	  jag	  icke	  skulle	  förhäfva	  
mig.	  	  (Paulus	  påle	  ledde	  till	  välsignelse)	  	  
 
Upp 15:2 s 142 Och jag såg likasom ett glashaf, blandadt med eld, och dem, som hade vunnit seger öfver 
vilddjuret och öfver dess bild och öfver dess namns tal, stå på glashafvet, hållande Guds harpor. (efter vilddjuret 
kom glashavet) 
 
Karakterisering av bibelanvändningen 
Bibelord som beledsagar EG:s framställning och syftar till att bekräfta den. Citaten syftar till 
att visa att Guds utvalda i Gamla testamentet attackeras av död och människors ondska, men 
att Gud inte släpper taget om de sina. EG:s övertolkning innebär att Gud verkar genom de 
onda, det onda och ondskan. 
 
Nedan ett exempel på hur EG kan hantera bibeln. 
	  	  	  Bakomliggande	  bibelord	  
Upp 15:2 s 142 Och jag såg likasom ett glashaf, blandadt med eld, och dem, som hade vunnit seger öfver 

vilddjuret och öfver dess bild och öfver dess namns tal, stå på glashafvet, hållande Guds harpor. Ps 55:22 
s 143 orden i hans mun äro hala som smör, men på krig tänker han i sitt hjärta; hans ord äro lenare än 
olja, och dock äro de dragna svärd. Job 31:35–37 s 143 O, att man ville höra mig! Si, här är min 
underskrift! Den allsmäktige svare mig! O, att jag hade den skrift, som min vederpart har uppsatt! Jag 
skulle bära den på min axel och binda den på mig såsom en krona; jag skulle förtälja alla mina steg för 
honom och lik en furste träda inför honom. 1 Mos 50:20 s 143 I tänkten ondt emot mig, men Gud har 



tänkt det mig till godo, att han skulle göra såsom det nu har skett, för att vid lif bevara mycket folk. De 
svarta tjänarna syftar på Elia och korparna. 1 Kung 17:1-6. 

EG:s	  text	  
När sången brusar över glashavets stränder, ���skall din harpa klinga så mycket högre, om en ���Farao dränktes vid din 

förlossning. Tro mig! (slut 142) 143 ���Din salighet och himmelens härlighet skall då ���icke vara mindre 
därför, att svärdsklingorna ���(Ps. 55: 22) beströ dig med stjärnor vid ���konungens jubileum. Slipade genom 
andras hat och ���renade genom missförstånd, framträda helgonen ���såsom furstar inför Gud och bära lidna 
oförrätter ���som ett gyllene bälte över sin axel. Job 31:35—37. ���Då, om ej förr, skola vi blicka ut över ���den 
mörka staben av svarta tjänare och utropa: ���Det är icke I, utan Herren, som fört oss hit. I ���tänkten ont emot 
mig, men Gud har vänt det ���till godo. 

Ovanstående exempel på hur invävda bibelallusionerna kan vara i EG:s text och hur fritt han 
rör sig bland bibelställena. Fritt bollar han med bibelorden när han gjuter in dem i sin 
framställning, men tolkningen är bestämd. 

 
 
	  


