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(Visheten	  i	  mörka	  moln.doc)	  
Evighetsljus	  på	  mörka	  moln	  (1900)	  
	  
Visheten	  i	  mörka	  moln	  s	  137–	  140	  
	  
Bakom	  avsnittet	  ligger	  grubbelfrågan	  varför	  Gud	  tiger,	  varför	  Gud	  inte	  handlar	  som	  
rättfärdigheten	  förutsätter	  och	  väntar.	  
	  
I	  inledningen	  	  s	  137	  startar	  EG	  sitt	  försök	  att	  förstå	  Gud	  så	  långt	  Gud	  nu	  låter	  sig	  förstås	  
Detta	  försök	  fortsätter	  sedan	  framställningen	  igenom.	  Ett	  vet	  EG;	  Guds	  handlande	  mot	  
sina	  barn	  drivs	  av	  kärlek	  till	  sina	  barn	  och	  att	  vidden	  av	  den	  kärleken	  i	  tidens	  fullbordan	  
kommer	  att	  uppenbaras.	  Guds	  tigande	  och	  Guds	  barns	  prövningar	  kommer	  alltså	  att	  få	  
sin	  förklaring.	  
EG	  inleder	  med	  att	  bemöta	  ”den	  religiösa	  mängden”	  även	  kallad	  den	  ”lättsinniga	  
mängden”	  som	  frågar	  sig	  var	  Mose	  håller	  hus.	  (står	  för	  varför	  Gud	  är	  frånvarande).	  Hans	  
svar	  är	  	  
I	  att	  Gud	  verkar	  oberoende	  av	  människors	  omdöme.	  
	  

Herren	  står	  oberoende	  av	  människans	  	  omdöme	  i	  alla	  sina	  gärningar;	  och	  det	  är	  icke	  alltid	  	  så	  
nödvändigt,	  som	  vi	  tro,	  att	  Gud	  vinner	  	  erkännande	  på	  jorden	  för	  sina	  verk.	  »Herren	  har	  själv	  	  sagt,	  
att	  han	  vill	  bo	  i	  töcknet».	  137	  	  

	  
I	  slutändan	  kommer	  dock	  allt	  att	  stå	  förklarat.	  Då	  kommer	  de	  som	  ifrågasatt	  Gud	  tvingas	  
erkänna	  att	  de	  har	  syndat.	  
	  

Då Herrens tid är inne, kommer en ���Guds man igen med strålande ansikte. Då skola ���de med bävan känna, 
att de hava syndat. ������138 

Men vem skulle ej bländas av härligheten, då dörren ���öppnas och den utvalda står vid brudgummens ���sida, 
klädd i snövit, skinande dräkt och krönt ���med livets krona? Förbida! Det klarnar bortom ���tiden. ������139 

De frommas död i förtid oroar. Det kan man förstå av följande försök till förklaring. 

När Herren avslutat sina verk, insätter han dem ���ofta i lönnrum till Lammets bröllop. Förrän ���någon 
människa hunnit göra sig ett omdöme, ���tager han hem sina prövade barn, lämnande, så ���att säga, lerskärvan 
till åskådningsmateriel för ���»hugsvalarnas» undervisning. Men över dessa ���helgon vilar en allvarlig tystnad. 
Herren tog ���dem bort, att ingen människas andedräkt skulle ���fördunkla deras härlighet. 138 

EG manar till tystnad inför det för människan främmande i Guds verk. 

Att	  vi	  kunde	  vara	  tysta	  	  på	  lidandets	  rum,	  medan	  änglarna	  frambära	  	  själens	  sista	  nödrop	  inför	  Gud!	  
»Vem	  fördunklar	  	  mitt	  råd	  med	  ord	  utan	  förstånd?»	  »Från i går ���äro vi och veta intet.» 138 

I såväl I som II framgår det att 

I evighetsljus finna vi, att Herren gjort ���mörka moln till redskap för sin nåd. 139 
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Den upplyst EG ser sorgen, förlusterna, hungersnöden, sjukdomen, smärtan, tystnaden, Akors 
dal på följande sätt. 

Sorgens mörka sky är en packlåda med juveler. ���Mörka moln äro ofta själens bönevagnar, som ���äro lastade 
med fördolda rikedomar och det ���mörka djupets skatter (Jes. 45:3), likasom den ���ifrån Josef återvändande 
karavanen förde säd ���ifrån Egypten. Förlusterna äro glädjens fullhet, ���då hungersnöden driver oss till 
honom, sjukdomen ���förbytes i evig ungdom, då lidande och smärta ���föra oss under läkarens hand. Natten 
driver oss ���närmare ljuset. Tystnaden gör flykten på ���himlastegen majestätisk. Ja, till och med Akors dal ���är 
hoppets port, våra misstag utgångspunkten för ���heliga beslut. Hos. 2. 139 f  

Detta sitt synsätt kan han grunda bibliskt. Ty allt samverkar till det bästa för dem som är helt 
överlämnade i Herrens hand (Rom 8:28). Men han försöker även grunda sitt synsätt utifrån 
mänsklig erfarenhet. 

	  
Bibelanvändningen	  	  
EG	  använder	  i	  huvudsak	  bibelord	  från	  GT	  när	  han	  skall	  förklara	  hur	  lidandet	  	  kan	  
förenas	  med	  Guds	  kärlek	  i	  det.	  I	  det	  här	  fallet	  skall	  han	  visa	  att	  Guds	  vishet	  döljer	  sig	  
bakom	  allt	  svårt	  som	  sker.	  	  
Vittnesbörd	  hämtade	  från	  bibelord	  om	  Guds	  verkan	  bakom	  naturkrafterna	  tas	  till	  vara.	  
Till	  det	  läggs	  annat	  material,	  f	  a	  från	  den	  gammaltestamentliga	  	  berättelsetraditionen.	  
Som	  vanligt	  beaktas	  Job.	  
Det	  schematiska	  är	  påfallande	  i	  EG:s	  framställning.	  Bakom	  EG:s	  schema	  döljer	  sig	  här	  
som	  annorstädes	  hur	  han	  uppfattar	  sin	  livsproblematik.	  Denna	  kan	  i	  korthet	  beskrivas	  
som	  sprungen	  ur	  EG:s	  tro	  konfronterad	  med	  hans	  lidande.	  Viktiga	  stöd	  för	  sitt	  tänkande	  
hämtar	  han	  från	  GT	  men	  framför	  allt	  från	  NT.	  I	  det	  här	  avsnittet	  f	  a	  från	  Rom	  8:28,	  2	  Kor	  
4:17	  f	  och	  Upp	  19:7.	  
	  
De	  bibelord	  som	  belyser	  EG:s	  problematik	  är	  markerade	  med	  –	  de	  som	  befäster	  den	  med	  
*.	  
	  
Gamla	  testamentet	  	  
*	  1	  Mos	  9:16	  s	  139	  Och	  bågen	  skall	  vara	  i	  skyn,	  att	  jag	  skall	  se	  uppå	  honom	  och	  ihågkomma	  det	  eviga	  
förbundet	  emellan	  Gud	  och	  alla	  lefvande	  djur	  och	  allt	  kött,	  som	  är	  på	  jorden.	  	  
–	  1	  Mos	  43:2	  s	  139	  Och	  när	  de	  hade	  ätit	  upp	  den	  säd,	  som	  de	  hade	  hämtat	  ifrån	  Egypten,	  sade	  deras	  fader	  
till	  dem:	  Faren	  billbaka	  dit	  och	  köpen	  oss	  litet	  säd	  till	  föda!	  	  
–	  2	  Mos	  16	  s	  137	  Israeliterna	  få	  vaktlar	  och	  manna	  till	  mat.	  	  
–	  2	  Mos	  19:8	  s	  138	  Och	  folket	  svarade	  på	  en	  gång	  och	  sade:	  Allt	  hvad	  Herren	  har	  sagt	  vilja	  vi	  göra.	  Och	  
Mose	  bar	  folkets	  svar	  tillbaka	  till	  Herren.	  	  
–	  2	  Mos	  32	  s	  138	  Folket	  gör	  sig	  en	  kalv	  av	  guld.	  	  
–	  2	  Mos	  32:1	  s	  138	  Och	  när	  folket	  såg,	  att	  Mose	  dröjde	  att	  komma	  ned	  från	  berget,	  församlade	  sig	  folket	  
kring	  Aron	  och	  sade	  till	  honom:	  Upp,	  gör	  oss	  en	  Gud,	  som	  kan	  gå	  framför	  oss!	  Ty	  vi	  veta	  icke	  huru	  det	  har	  
gått	  med	  denne	  Mose,	  mannen,	  som	  förde	  oss	  upp	  utur	  Egyptens	  land.	  	  
–	  2	  Mos	  34:29	  s	  138	  Och	  när	  Mose	  steg	  ned	  ifrån	  berget	  Sinai	  och	  vid	  sitt	  nedstigande	  ifrån	  berget	  bar	  de	  
två	  vittnesbördets	  taflor	  i	  sin	  hans,	  visste	  Mose	  icke,	  att	  hans	  ansiktes	  hud	  hade	  blifvit	  strålande	  däraf,	  att	  
han	  hade	  talat	  med	  honom.	  	  
–	  4	  Mos	  8:14	  s	  138	  Och	  du	  skall	  afskilja	  Leviterna	  ifrån	  Israels	  barn,	  att	  Leviterna	  må	  höra	  mig	  till.	  	  
	  
*	  1	  Kon	  8:12	  s	  137	  Då	  sade	  Salomo:	  Herren	  har	  sagt,	  att	  han	  vill	  bo	  i	  töcknet.	  	  
	  
*	  Job	  15	  s	  140	  Elifas	  svar	  (	  EG:s	  förståelse:	  även	  Elifas	  är	  brukad	  av	  Gud	  
–	  Job	  37:11–13	  s	  140	  Och	  han	  lastar	  skyn	  med	  fuktighet	  och	  jagar	  sina	  ljungeldsmoln.	  Och	  dessa	  vända	  
sig	  åt	  alla	  håll,	  di	  han	  leder	  dem,	  för	  att	  verkställa	  allt	  hvad	  han	  bjuder	  dem	  utöfver	  jordens	  krets,	  antingen	  
han	  har	  bestämt	  dem	  till	  straff	  åt	  sin	  jord	  eller	  till	  redskap	  för	  sin	  nåd.	  	  
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*	  Job	  38:2	  s	  138	  Hvem	  fördunklar	  här	  mitt	  råd	  med	  ord	  utan	  förstånd?	  
–	  Job	  38:36	  s	  137	  Hvem	  lade	  vishet	  in	  i	  mörka	  molnen	  och	  gaf	  förstånd	  åt	  luftbilden?	  	  
*	  Job	  8:9	  s	  138	  Ty	  från	  i	  går	  äro	  vi	  och	  veta	  intet,	  och	  vårt	  lif	  är	  en	  skugga	  på	  jorden.	  	  
–	  Ps	  18:14	  s	  139	  Och	  Herren	  dundrade	  i	  himmelen,	  den	  Högste	  lät	  höra	  sin	  röst;	  hagel	  föll,	  och	  eldsglöd	  
for	  ned.	  	  
–	  Ps	  104:3	  s	  139	  du timrar på vattnen dina salar, molnen gör du till din vagn, och du far fram på vindens vingar.	  
	  
–	  Jes	  45:3	  s	  139	  Och	  jag	  vill	  gifva	  dig	  det	  mörka	  djupets	  skatter	  och	  fördolda	  rikedomar,	  på	  det	  du	  må	  
förstå,	  att	  jag	  är	  Herren,	  som	  har	  kallat	  dig	  vid	  namn,	  jag,	  Israels	  Gud.	  	  
–	  Jes	  60:17	  s	  139	  Jag	  vill	  låta	  guld	  komma	  i	  stället	  för	  koppar,	  och	  silfver	  i	  stället	  för	  järn,	  och	  koppar	  i	  
stället	  för	  trä,	  och	  järn	  i	  stället	  för	  sten,	  och	  jag	  skall	  sätta	  frid	  till	  din	  öfverhet	  och	  rättfärdighet	  till	  dina	  
styresmän.	  	  
*	  Jes	  61:7	  s	  139	  I	  stället	  för	  eder	  skam	  skolen	  I	  få	  dubbelt,	  och	  de	  som	  hafva	  lidit	  smälek	  skola	  jubla	  öfver	  
sin	  lott,	  emedan	  de	  i	  sitt	  land	  få	  dubbelt	  att	  äga,	  och	  detas	  glädje	  blifver	  evig.	  	  
*	  Hos	  2:14	  f	  s	  140	  Si,	  därföre	  skall	  jag	  locka	  henne	  och	  föra	  henne	  i	  öknen	  och	  tala	  till	  hennes	  hjärta	  och	  
därefter	  gifva	  henne	  sina	  vingårdar	  och	  göra	  Akors	  dal	  till	  en	  hoppets	  port,	  och	  där	  skall	  hon	  sjunga	  såsom	  
i	  sin	  ungdoms	  dagar	  och	  såsom	  på	  den	  dag	  då	  hon	  drog	  upp	  ifrån	  Egyptens	  land.	  	  
–	  Sef	  3	  s	  139	  Det	  närvarande	  och	  det	  framtida	  Jerusalem.	  	  
–	  Mal	  3:3,4	  s	  138	  Och	  han	  skall	  sitta	  och	  smälta	  och	  rena	  silfret,	  och	  han	  skall	  rena	  Levis	  söner,	  och	  luttra	  
dem	  likasom	  guldet	  och	  silfret,	  och	  de	  skola	  så	  frambära	  åt	  Herren	  offergåfvor	  i	  rättfärdighet.	  Och	  Judas	  
och	  Jerusalems	  offergåfvor	  skola	  vara	  behagliga	  för	  Herren	  likasom	  i	  forna	  dagar	  och	  i	  de	  förra	  åren.	  	  	  
	  
Nya	  testamentet	  
*	  Rom	  8:28	  s	  140	  Men	  vi	  veta,	  att	  för	  dem	  som	  älska	  Gud	  samverkar	  allt	  till	  det	  bästa,	  för	  dem	  som	  äro	  
kallade	  efter	  hans	  uppsåt.	  	  
*	  2Kor	  4:17	  f	  Ty	  vår	  bedröfvelse,	  som	  är	  kort	  och	  lätt,	  bereder	  åt	  oss	  på	  öfversvinneligt	  sätt	  i	  
öfversvinneligt	  mått	  en	  evig	  fullvikt	  af	  härlighet.	  Åt	  oss	  som	  icke	  se	  efter	  de	  ting,	  som	  syönas,	  utan	  efter	  
dem	  som	  icke	  synas;	  ty	  de	  ting,	  som	  synas	  äro	  timliga,	  men	  de	  som	  icke	  synas	  äro	  eviga	  	  
*	  2	  Tess	  1:10	  s	  138	  När	  han	  kommer	  för	  att	  på	  den	  dagen	  förhärligas	  i	  sina	  heliga	  och	  beundras	  i	  alla	  dem	  
som	  tro.	  Ty	  vårt	  vittnesbörd	  till	  eder	  har	  blifvit	  trodt.	  	  
–	  Upp	  19:7	  s	  138	  Låtom	  oss	  glädjas	  och	  fröjdas	  och	  gifva	  honom	  äran;	  ty	  Lammets	  bröllop	  har	  kommit,	  
och	  dess	  hustru	  har	  tillrett	  sig.	  
	  
Varifrån	  i	  bibeln	  
1	  Mos	  2	  hänvisningar	  
2	  Mos	  5	  
4	  Mos	  1	  
1	  Kon	  1	  
Job	  5	  
Ps	  2	  
Jes	  3	  
Hos	  1	  
Sef	  1	  
Mal	  1	  
	  
Rom	  1	  
2	  Kor	  1	  
2	  Tess	  1	  
Upp	  1	  
 

 

	  


