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I Guds skola 
Tankar vid mjölskäppan 
 

Tankar vid mjölskäppan. S 303 
 
Tre fördjupningar på givet tema 
Den första utfrån den mskliga naturens självförtröstan kontra 
förtröstan på Gud (1 Emot naturen) 
Den andra att mskan vill säkra sig när säkerheten i själva verket vilar i 
Gud (2 Med korta utsikter) 
Den tredje om dödens, förkrosselsen som oundgänglig utgångspunkt 
för kristet liv (3 Genom död till liv) 
 
Två utgångspunkter 
1 Guds väldiga gärningar genom mskor förutsätter Guds verkan med 
henne i undanskymda situationer. Där i det lilla prövar Gud mskans 
tro. 
2 Gud kallar men dröjer med att uppfylla sina löften 
 
Trosdefinition 
Tro= att som Abraham ta ett språng i mörkret och falla i den eviges 
armar. 
 
Spegling av EG:s egna erfarenheter 
Texten speglar EG:s egna erfarenheter där också finns erfarenhet av 
”mången glad överraskning. Som vanligt har Gud upprest himlastegar 
och öppnat springkällor utmed stråkvägen” s 308 
 
EG:s styrkedemonstration 
Endast den som själv är krossad, kan krossa andra 307 
”Kanske Herren för dig i någon stor prövning, till ett  
svårigheternas hav, för att dränka en farao, som plågat dig  
under åratal. »D e  f ö r l o s s a d e s  å r  ä r  i n n e . »” 303 
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Tankar vid mjölskäppan. S 303 
 
 [1] Ur Trons Segrars nyårsnummer 1896. 
 
Min rubrik: I Gud finns ingen brist 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  »Mjölet	  i	  skäppan	  skall	  icke	  taga	  slut	  och	  oljan	  icke	  
förminskas.»	  1	  Kon.	  17:14.	  
1	  Kon	  17:14	  s	  303	  Ty	  så	  säger	  Herren,	  Israels	  Gud:	  Mjölet	  i	  krukan	  skall	  inte	  ta	  slut	  och	  oljan	  i	  kruset	  inte	  
tryta	  fram	  till	  den	  dag	  då	  Herren	  låter	  regnet	  falla	  över	  jorden.	  1	  Kon	  17:14	  

 
1. Emot naturen. 

 
Min rubrik: vår natur mot Guds öppningar 
Trons väg är så emot naturen, att Faraos träldom var drägligare  
för Israels barn; och likväl kostade vägen ingen annan  
försakelse än att s t å  s t i l l a .  2 Mos. 14:14. 
2 Mos 14:4 s 303 14HERREN skall strida för eder, och I skolen vara stilla därvid.”  

 
Kanske Herren för dig i någon stor prövning, till ett  
svårigheternas hav, för att dränka en farao, som plågat dig  
under åratal. »D e  f ö r l o s s a d e s  å r  ä r  i n n e . »  
Jes	  61:1f	  s	  303	  Herrens,	  HERRENS	  Ande	  är	  över	  mig,	  ty	  HERREN	  har	  smort	  mig	  till	  att	  förkunna	  glädjens	  budskap	  för	  
de	  ödmjuka;	  han	  har	  sänt	  mig	  till	  att	  läka	  dem	  som	  hava	  ett	  förkrossat	  hjärta,	  till	  att	  predika	  frihet	  för	  de	  fångna	  och	  
förlossning	  för	  de	  bundna,	  2till	  att	  predika	  ett	  nådens	  år	  från	  HERREN	  och	  en	  hämndens	  dag	  från	  vår	  Gud,	  en	  dag,	  då	  
han	  skall	  trösta	  alla	  sörjande,	  

Huru skall ej din egen stolta natur opponera sig: F u n n o s  i c k e  
g r a v a r  i  E g y p t e n ? 
2 Mos 14:11 s 303 Och de sade till Mose: ”Funnos då inga gravar i Egypten, eftersom du har fört oss hit till att dö i öknen? 
Huru illa gjorde du icke mot oss, när du förde oss ut ur Egypten!  
 Den som hyser någon förtröstan på sig själv kan icke vandra trons 
väg.  
 
Min rubrik: Närmare Gud genom onda mskor och Guds beskydd 
Onda människor äro den gode herdens vallhundar, som driva  
Guds barn närmare Gud; och under flykten skyddar han dem  
med sin käpp och stav. Medan han tvingar oss att lägga hela  
vår frälsning i hans händer, skall han, om än osynlig, hålla  
Farao på avstånd. Han sätter icke munlås på djävulen; men  
han binder honom för de »tusen åren». »På eder skall ej ett  
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hår gå förlorat.» (303 sen 304) 
Upp 20:2  s 303 Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år  
Luk 21:18 s 303 18Men icke ett hår på edra huvuden skall gå förlorat.  

 
Min rubrik: Paradering i nöden 
Stån som en kunglig parad i nöden för att uppvakta härlighetens  
Gud, då »Herren tager sig an sitt folks sak och förbarmar  
sig över sina tjänare, när han ser, att all kraft är ute,  
och att det är slut på allt, både smått och stort.» (5 Mos. 32:36.) 
5 Mos 32:36 s 304 Ty HERREN skall skaffa rätt åt sitt folk, och över sina tjänare skall han förbarma sig, när han ser att deras 
kraft är borta, och att det är ute med alla och envar.  

  
Min rubrik: Hans väg börjar där vår slutar 
���Han drager ej fisken iland, förrän den är utarbetad. Hans ���väg börjar, 
där vår väg slutar. »Hållen stånd, och avvakten ���Herrens hjälp!»  
������Svik ej din uppgift! Han har berett sina prövade barn ännu ���ett tillfälle 
att bära ut strålarna av ett nytt års ���överraskning. Han för sina utvalda 
barn genom havet och ���framåt genom öknar och moras till den plats, 
där han vill ���uppenbara sig för dem. Du har kommit i denna prövning, 
för ���att visa andra genom din tros stadighet, att Herren är värd ���att lita 
på.  

Min	  rubrik:	  Guds	  väg	  börjar	  i	  vrån	  där	  ingen	  ser	  oss	  
	  	  Då	  Herren	  vill	  fostra	  en	  man	  för	  Karmels	  seger,	  sätter	  han	  
	  honom	  först	  vid	  bäcken	  Kerit.	  Finnes	  det	  en	  man,	  som	  Herren	  
	  utväljer	  att	  slå	  de	  900	  baals-‐	  och	  astarteprofeterna,	  måste	  	  han	  
först	  räkna	  sakta	  flyende	  minuter	  i	  en	  undangömd	  dal,	  	  
1	  Kon	  18:19	  s	  304	  19Men	  sänd	  nu	  bort	  och	  församla	  hela	  Israel	  till	  mig	  på	  berget	  Karmel,	  jämte	  Baals	  fyra	  hundra	  
femtio	  profeter	  och	  Aserans	  fyra	  hundra	  profeter,	  som	  äta	  vid	  Isebels	  bord.”	  	  

���Trons liv börjar icke först på Karmel eller offerhöjden, ���utan i någon 
vrå, där ingen ser oss. Hjälten kommer ifrån ���öknen. Storheten är klädd 
i kamelhår.  

Min	  rubrik:	  Gud	  väg	  förutsätter	  förödmjukande	  
	  	  Ej	  nog	  att	  eldsprofeten	  måste	  draga	  sig	  undan	  till	  Kerit	  och	  	  där	  
leva	  tyst.	  Han måste även taga maten ur korpens mun, ���något som 
måste ha varit högst motbjudande för en jude, ty ���korparna äro enligt 
Mose lag orena. 
1	  Kon	  17:6	  s	  s	  3204	  Och	  korparna	  förde	  till	  honom	  bröd	  och	  kött	  om	  morgonen,	  och	  bröd	  och	  kött	  om	  aftonen,	  och	  sin	  
dryck	  fick	  han	  ur	  bäcken.	  	  
3 Mos 11:15 s 304 (Följande fåglar skall betrktas med avsky) alla slags korpar efter deras arter,  
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 Och var den svarte ���betjänten, som punktligt infann sig varje morgon 
och afton ���vid Kerit, besvärande för profetens religiösa stolthet, så ���var 
änkan i Sarpat ej mindre förödmjukande för hans naturs ���stolthet. ������ 

Min	  rubrik:	  Abraham	  fick	  gå	  emot	  sin	  natur	  när	  han	  lydde	  
Gud	  ända	  fram	  till	  han	  blev	  överårig	  
Abraham gick »emot naturen», till dess han var överårig och ���Sara 
»halvdöd». (304 sen 305) 

	  	  	  	  	  	  	  	  Hur	  underlig	  är	  du	  i	  allt	  vad	  du	  gör!	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Vem	  kan	  dina	  vägar	  förstå!	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Men	  ett	  är	  dock	  säkert:	  den	  väg,	  du	  mig	  för,	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  För	  mig	  är	  den	  bästa	  ändå.	  
 

2. Med korta utsikter. S 305 
Min rubrik: Exemplet Elia 
Då Elia genomgått sin klass vid Kerit, satte Herren honom i  
smältugnen, Sarpat. Och Herrens ord skedde till Elia: Stå  
upp och gå till Sarpat, som hör Sidon till, och stanna där!» 
1	  Kon	  17:9	  s	  305	  ”Stå	  upp	  och	  gå	  till	  Sarefat,	  som	  hör	  till	  Sidon,	  och	  uppehåll	  dig	  där.	  Se,	  jag	  har	  där	  bjudit	  en	  änka	  att	  
förse	  dig	  med	  föda.	  	  

Profeten går, och han finner — vad? En förtvivlad änka, som  
utbrister: »Så sant Herren, din Gud, lever, äger jag ej mer  
än en näve mjöl i skäppan och litet olja i krukan. Och se,  
jag har nu letat upp ett par vedträn och vill gå att baka  
därmed åt mig och min son, att vi må äta och sedan dö.»  
1 Kon 17:12 s 305 Men hon svarade: ”Så sant HERREN, din Gud, lever, jag äger icke en kaka bröd, utan allenast en hand 
full mjöl i krukan och litet olja i kruset. Och se, här har jag samlat ihop ett par vedpinnar, och jag går nu hem och tillreder det 
åt mig och min son, för att vi må äta det och sedan dö.”  

 
Men med en tro, som är gudsmannen värdig, säger Elia: »Frukta  
icke! Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i skäppan  
skall icke taga slut och oljekrukan icke varda tom.» 
1 Kon 17:13 s 305 Då sade Elia till henne: ”Frukta icke; gå och gör såsom du har sagt. Men red först till en liten kaka därav 
åt mig, och bär ut den till mig; red sedan till åt dig och din son.  

 E1ia är en stor Guds man. Han är den blivande eldsprofeten, som  
efter vunnen seger skall fara till härlighetens kungaborg  
efter brinnande kerubim. »Strömmar av Ande» över honom!  
»Strömmar av musik i Sarpat! Ett »hallelujamöte» i Sarpat!  
Ack, är detta trons väg?  
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Min rubrik: Exemplet Elia kontrafaktiskt belyst 
Väl kunde Elias Gud sända brinnande hästar med tusen kilo  
mjöl på en gång; men det vore icke den bästa vägen för en  
Guds man. Vad bleve av ändamålet med skolan i Sarpat, om  
dessa dyrbara tillfällen att öva tro uppslukades av ett enda  
stort under, och vi finge gå till ginsterbusken, sedan elden  
slocknat? Fördröjda bönhörelser avse att förlänga Herrens  
under.  
 
Min rubrik: Mjölskäppan bättre än andesyner 
Det är bättre för Guds barn att se dagens under i mjölskäppan  
än stora andesyner. Jag har(305 sen 306) hört om en puritansk 
predikant, som läste välsignelsen över sill och potatis med följande 
ord: »Jag tackar ���dig, Fader, himmelens och jordens Herre, att du har 
genomsökt ���hav och land för att skaffa föda åt dina barn.» 
Härliga ���arvedel! Han bespisar ej sina betryckta med fångkost, 
han ���giver ej fattigdel åt sina barn. »Edra fäder åto manna i ���öknen.» ������ 
Joh 6:31 s 306 31Våra fäder fingo äta manna i öknen, såsom det är skrivet: ’Han gav dem bröd från himmelen att äta.’”  

 
Min rubrik: det hör till vår fostran att inte se nästa steg 
Men det hör till vår fostran att icke se nästa steg. Då ���Herren kallade 
Abraham och sade: »Gack ut ur ditt land!» ���var han genom föregående 
fostran beredd för kallelsen. 
1 Mos 12:1  s 306 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.  

 Och ���han gick. — »Vart ämnar du gå, Abraham?» — »Dit han ���visar 
mig.» — »Men var finns det landet?» »Sannerligen, jag ���vet det icke, 
men han, som kallade mig, sade: jag vill visa ���dig.» Gud allsmäktig 
tager vård om Abraham. Han lever utan ���bekymmer. ������ 
 
Min rubrik: Abraham förebild, tog språng i mörkret och föll i den 
Eviges armar 
Vad oro i barnkammaren! »Hur skall det bli? Vad kommer ���härnäst?» 
o. s. v. Vilken hugnad för barnen att hava en så ���lugn och stilla Far, 
»den Gamle av dagar»! Förtro dig åt ���honom, så får du frid! Följ i 
Abrahams, din faders, spår. ���Han är en av de få, som, ledda av en 
osynlig hand, gå framåt ���utan väg, tro utan förutsättningar och lyda 
utan tvekan. ���Han tog ett språng i mörkret och föll i den Eviges armar. ������ 
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Min rubrik: Ingen oro för morgondagen 
Fattiga barn! »Var skola vi taga bröd åt så många?»  
Matt 15:33 s 306 Då sade lärjungarna till honom: ”Varifrån skola vi här, i en öken, få så mycket bröd, att vi kunna mätta så 
mycket folk?”  

»Saliga ���ären I, fattige! Ty himmelriket hör eder till.»  
Luk 6:20 s 306 Och han lyfte upp sina ögon och säg på sina lärjungar och sade: ”Saliga ären I, som ären fattiga, ty eder hör 
Guds rike till.  

Skiften edra ���två bröd och fem fiskar utan oro för morgondagen. Den 
som ���håller brödet inne av fruktan för att det ej skall räcka ���till, han får 
aldrig upphämta de tolv korgarna. »Så säger ���Herren, Israels Gud», 
ringer det till varje dags prövning; ���och kraften av Herrens ord 
uppenbaras såsom en uppfyllelse ���av d a g e n s  b e ( 3 0 6  s e n  
3 0 7 ) h o v .   
	  
Min	  rubrik:	  Lyckliga	  ni	  som	  har	  allt	  
»Väl	  eder,	  som	  nu	  sån	  vid	  alla	  vatten	  och	  släppen	  åsnans	  	  fötter	  
fria.»	  
Jes 32:20 s307 Sälla ären då I som fån så vid alla vatten,I som kunnen låta edra oxar och åsnor fritt ströva omkring.  
	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Var	  glad,	  min	  själ,	  och	  fatta	  mod,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Och	  tro	  på	  Gud,	  att	  han	  är	  god;	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Ja,	  lämna	  allt	  ditt	  huvudbry.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Då	  himlen	  mulen	  är	  och	  grå,	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Är	  solen	  likadan	  ändå	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Bak’	  himlens	  mörka	  sky.	  
	  

3. Genom död till liv. 
Min rubrik: inga genvägar till helt beroende av Gud 
En nyomvänd sprang över till en kristen för att låta honom  
höra sina gåvor att predika. Men då han kommit in och  
talövningen skulle börja, hade den unge kandidaten ej ett  
ord. Och han satte sig och grät. Vanligen kommer människan  
fyrtio år för tidigt, eller vill hon icke alls gå.  
 
Även jag trodde mig för tjugu år sedan ha förutsättningar  
för att bliva något, men i ett högre ljus fann jag mig  
jämmerlig, fattig, blind och naken. Det har gått ifrån  
uttömmande till uttömmande, så att jag aldrig känt mig så  
fattig och beroende av Gud som nu. Därför synes mig en  
allvarlig Herrens tuktan vara nödvändig för att göra människan  
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så svag, att hon kan vandra trons väg.  
 
Min rubrik: endast den som själv är krossad, kan krossa andra 
Det är en lätt sak för Gud att göra »masken» till en  
»tröskvagn», och endast den, som själv är krossad, kan krossa  
andra, ty var och en, som skall utjämna höjderna, måste  
själv vara utjämnad; 
Ps 22:7 307 Men jag är en mask, och icke en människa, till smälek bland män, föraktad av folket.  
Jes 41:15 s 307 Se, jag gör dig till en tröskvagn, ny och med skarpa taggar, så att du skall söndertröska berg och krossa dem 
till stoft och göra höjder lika agnar.  

men det är, om jag känner människonaturen rätt, ingen lätt sak för 
Gud att göra den sluge och listige Jakob till en mask. Det kostar »slag 
på slag», »hugg på hugg», innan vår onda — ja, jag säger onda — 
natur är besegrad. Även detta hör till »ett nytt års överraskning». (307 
sen 308) 
 
Min rubrik: de glada mellanperioderna 
Men trons väg har även mången glad överraskning. Som vanligt ���har 
Gud upprest himlastegar och öppnat springkällor utmed ���stråkvägen, 
men h u r u ,  n ä r  o c h  v a r ,  det veta vi icke. Och ���jag är glad däröver. 
Ingen uppenbarelse vore eljest för mig ���en glad överraskning, som 
friskade upp min själ och manade ���mig att helga nattens syner. Den 
uppståndne hälsar gärna frid ���till lärjungarna inom lyckta dörrar, eller 
står han bakom ���ryggen av en gråtande Maria för att viska hennes 
namn.  

Min	  rubrik:	  Gud	  överraskar	  
	  	  Får	  det	  ej	  räknas	  till	  det	  angenäma	  i	  julens	  högtid,	  att	  	  den	  har	  så	  
mången	  glad	  överraskning?	  Då	  »Fader	  vår»	  delar	  	  ut	  gåvor	  bland	  
sina	  barn,	  är	  han	  understundom	  högst	  angelägen,	  	  att	  ingen	  på	  
förhand	  må	  veta	  hans	  planer.	  Han	  kommer	  ljudlöst;	  	  han	  kommer	  
ifrån	  norr,	  då	  vi	  vänta	  honom	  ifrån	  söder.	  	  »Sannerligen	  är	  Gud	  på	  
detta	  rum,	  och	  jag	  visste	  det	  icke!»	  
1	  Mos	  28:16	  s	  308	  När	  Jakob	  vaknade	  upp	  ur	  sömnen	  sade	  han:	  ”HERREN	  är	  sannerligen	  på	  denna	  plats,	  och	  jag	  visste	  
det	  icke!”	  	  

	  
Min	  rubrik:	  korta	  utsikter	  därför	  att	  Gud	  vill	  överraska	  
	  	  Kärleken	  tycker	  om	  att	  överraska	  sin	  älskade.	  Därför	  valde	  	  han	  
de	  »korta	  utsikterna»	  för	  mig.	  
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Min	  rubrik:	  tag	  ett	  steg	  i	  sänder	  
	  	  Tag	  ett	  steg	  i	  sänder.	  Du	  orkar	  icke	  bära	  mer	  än	  dagens	  
	  bekymmer.	  »Var	  dag	  har	  nog	  av	  sin	  egen	  plåga.»	  	  
Matt	  6:34	  s	  308	  Gören	  eder	  alltså	  icke	  bekymmer	  för	  morgondagen,	  ty	  morgondagen	  skall	  själv	  bära	  sitt	  bekymmer.	  
Var	  dag	  har	  nog	  av	  sin	  egen	  plåga.”	  	  

»På	  Herrens	  	  berg	  varder	  det	  försett.»	  Den	  som	  fyller	  sin	  
bestämmelse	  i	  	  Haran	  kan	  utan	  fruktan	  bestiga	  offerhöjden,	  
då	  Herren	  kallar	  	  honom	  därtill.	  	  
1	  Mos	  12:4	  f	  s	  308	  Och	  Abram	  gick	  åstad,	  såsom	  HERREN	  hade	  tillsagt	  honom,	  och	  Lot	  gick	  med	  honom.	  
och	  Abram	  var	  sjuttiofem	  år	  gammal,	  när	  han	  drog	  ut	  från	  Haran.	  5Och	  Abram	  tog	  sin	  hustru	  Sarai	  och	  sin	  
brorson	  Lot	  och	  alla	  ägodelar	  som	  de	  hade	  förvärvat	  och	  tjänarna	  som	  de	  hade	  skaffat	  sig	  i	  Haran;	  och	  de	  
drogo	  åstad	  på	  väg	  mot	  Kanaans	  land	  
	  

Min	  rubrik:	  Sammanfattande	  bibelord	  

	  

»Varen	  icke	  bekymrade	  för	  edert	  liv.»	  »Haven	  	  ingen	  omsorg.»,	  
»Eder	  Fader	  vet,	  att	  I	  behöven	  allt	  detta.»	  	  »Men	  edert	  bekymmer	  
kasten	  på	  honom.»	  	  
Matt	  6:25	  s	  308Därför	  säger	  jag	  eder:	  Gören	  eder	  icke	  bekymmer	  för	  edert	  liv,	  vad	  I	  skolen	  äta	  eller	  dricka,	  ej	  heller	  
för	  eder	  kropp,	  vad	  I	  skolen	  kläda	  eder	  med.	  Är	  icke	  livet	  mer	  än	  maten,	  och	  kroppen	  mer	  än	  kläderna?	  	  
Matt	  6:31	  s	  308	  Så	  gören	  eder	  nu	  icke	  bekymmer,	  och	  sägen	  icke:	  ’Vad	  skola	  vi	  äta?’	  eller:	  ’Vad	  skola	  vi	  dricka?’	  eller:	  
’Vad	  skola	  vi	  kläda	  oss	  med?’	  32Efter	  allt	  detta	  söka	  ju	  hedningarna,	  och	  eder	  himmelske	  Fader	  vet	  att	  I	  behöven	  allt	  
detta.	  Matt	  6:8	  s	  308	  Så	  varen	  då	  icke	  lika	  dem;	  eder	  Fader	  vet	  ju	  vad	  I	  behöven,	  förrän	  I	  bedjen	  honom.	  	  
1	  Petr	  4:7	  s	  308	  Och	  ”kasten	  alla	  edra	  bekymmer	  på	  honom”,	  ty	  han	  har	  omsorg	  om	  eder.	  	  	  	  

"Låten mig hava omsorgen om mina barn och mina händers verk!" ������ 

Min	  rubrik:	  Det	  anspråkslösa	  kan	  rymma	  välsignelser	  
Vem	  bryr	  sig	  om	  den	  simpla	  packlådan,	  om	  den	  innehåller	  
	  glänsande	  juveler?	  Förklädda	  välsignelser	  äro	  vanligen	  av	  
	  oskattbart	  värde.	  Öppna	  din	  »jullåda».	  Det	  kan	  ligga	  stora	  
välsignelser	  även	  i	  	  den	  fattiga	  änkans	  mjölskäppa.	  Som	  en	  
synnerlig	  belöning	  	  lovar	  Herren	  sina	  utvalda	  (308	  sen	  309)	  det	  
mörka	  djupets	  skatter.	  (Jes.	  	  45:3.)	  Herre,	  öppna	  våra	  ögon,	  att	  vi	  
må	  se!	  	  
Jes	  45:3	  s	  309	  Och	  jag	  skall	  giva	  dig	  dolda	  skatter	  och	  bortgömda	  rikedomar,	  för	  att	  du	  må	  förnimma,	  att	  jag,	  HERREN,	  
är	  den	  som	  har	  kallat	  dig	  vid	  ditt	  namn,	  jag,	  Israels	  Gud.	  	  

	  	  
En	  ful	  blomma	  kan	  vara	  »söt»	  och	  rik	  på	  honung,	  men	  endast	  	  bien	  
söka	  upp	  henne.	  Han	  skall	  mätta	  sina	  barn	  med	  honung	  	  utur	  
klippan,	  och	  stenhårda	  prövningar	  skola	  giva	  vatten.	  	  »Ty	  han	  
förvandlar	  klippan	  till	  en	  sjö,	  hårda	  stenen	  till	  	  en	  vattenkälla.»	  Ps.	  
114:8.	  	  
Ps	  114:8	  s	  309	  8för	  honom	  som	  förvandlar	  klippan	  till	  en	  vattenrik	  sjö,	  hårda	  stenen	  till	  en	  vattenkälla.	  	  
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Min	  rubrik:	  fristående	  slagord	  
Klaga	  ej	  på	  omständigheterna,	  	  utan	  bed	  Gud	  om	  en	  blick	  på	  de	  
brinnande	  hästarna.	  
2	  Kon	  2:11	  s	  309	  Under	  det	  att	  de	  nu	  gingo	  och	  talade,	  syntes	  plötsligt	  en	  vagn	  eld,	  med	  hästar	  av	  eld,	  och	  skilde	  de	  
båda	  från	  varandra;	  och	  Elia	  for	  i	  stormvinden	  upp	  till	  himmelen.	  	  

Slå med ���bönens stav på varje prövning. Du skall än en gång få 
sjunga ���denna sång: S p r i n g  u p p ,  d u  b r u n n !   

	  	  Väl	  kan	  det	  kännas	  torrt	  ibland,	  och	  själen	  klagar:	  »Min	  	  tunga	  
försmäktar	  av	  brist	  på	  vatten».	  
Ps	  63:2	  s	  309	  Gud,	  du	  är	  min	  Gud,	  bittida	  söker	  jag	  dig;	  min	  själ	  törstar	  efter	  dig,	  min	  kropp	  längtar	  efter	  dig,	  i	  ett	  torrt	  
land,	  som	  försmäktar	  utan	  vatten.	  
Jes	  41:17	  s	  309	  17De	  betryckta	  och	  fattiga	  söka	  förgäves	  efter	  vatten,	  deras	  tunga	  försmäktar	  av	  törst;	  men	  jag,	  
HERREN,	  skall	  bönhöra	  dem,	  jag,	  Israels	  Gud,	  skall	  icke	  övergiva	  dem.	  

	  Men	  om	  bäcken	  torkar	  	  ut,	  gå	  vi	  från	  vatten	  till	  olja.	  Då	  mannat	  
upphör,	  äta	  vi	  	  av	  landets	  säd.	  Då	  Herren	  vill	  framkalla	  
övernaturligt	  liv,	  	  blåser	  han	  först	  på	  det	  mänskliga,	  så	  att	  det	  
förvissnar.	  	  Han	  strör	  omkring	  de	  döda	  benen,	  innan	  han	  fogar	  
dem	  	  tillsammans;	  han	  låter	  dem	  torka	  i	  solens	  hetta,	  innan	  
	  Hesekiel	  (Guds	  kraft)	  profeterar	  över	  dem:	  »I	  torra	  ben,	  	  hören	  
Herrens	  ord.»	  
Hes 37:4 s 309 Då sade han till mig: ”Profetera över dessa ben och säg till dem: I förtorkade ben, 
hören HERRENS ord;  

	  	  	  
Då	  Abraham	  blivit	  »överårig»	  och	  Sara	  »halvdöd»,	  frambringas	  
	  det	  liv,	  som	  beströr	  nattens	  himmel	  med	  otaliga	  stjärnor.	  	  Hebr.	  
11:11,	  12.	  
Hebr	  11:11	  f	  s	  309	  Genom	  tron	  fick	  jämväl	  Sara,	  fastän	  överårig,	  kraft	  att	  bliva	  stammoder	  för	  en	  avkomma,	  i	  det	  hon	  
höll	  den	  för	  trovärdig,	  som	  hade	  givit	  löftet.	  12Därför	  föddes	  ock	  av	  en	  och	  samme	  man,	  en	  som	  var	  så	  gott	  som	  död,	  
avkomlingar	  ”så	  talrika	  som	  stjärnorna	  på	  himmelen	  och	  som	  sanden	  på	  havets	  strand,	  som	  man	  icke	  kan	  räkna”.	  	  

 »Ack, den som bara kunde tro på Gud!» Vad! ���Kan du verkligen icke 
tro på Gud? Har du någon anledning ���att tvivla på honom? 
»Visserligen icke, men — om jag hade ���Abrahams tro!» Du har 
Abrahams Gud, och det är bra mycket ���bättre. Tro och lyd honom, och 
du skall sluta dina dagar ���som en furste. ��� 
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Så	  lita	  på	  Jesus	  allena.	  »Den	  Högste	  har	  du	  gjort	  till	  din	  	  boning.»	  
Där	  är	  du	  trygg,	  där	  har	  du	  nog	  även	  under	  »skottår».	  	  (309	  sen	  
310)	  
Ps	  91:9	  s	  309	  9Ty	  du	  har	  sagt:	  ”Du,	  HERRE,	  är	  mitt	  skygd”,	  och	  du	  har	  gjort	  den	  Högste	  till	  din	  tillflykt.	  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  Guds	  blickar	  genomskåda	  mörka	  natten	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Och	  finna	  över	  allt	  en	  banad	  stig.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Han	  för	  sitt	  folk	  igenom	  eld	  och	  vatten.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Dit	  han	  för	  dem	  vill	  uppenbara	  sig.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Ty	  redan	  innan	  han	  en	  prövning	  sänder,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Han	  har	  dess	  utgång	  uti	  sina	  händer.	  
	  
	  	  
Bibelhänvisningarna	  
***	  Allt	  relevanta	  exempel,	  hänvisningar	  och	  trosinterpretationer.	  
	  
	  
***	  1	  Mos	  12:1	  	  s	  306	  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	  exempel)	  
***	  1	  Mos	  12:4	  f	  s	  308	  Och	  Abram	  gick	  åstad,	  såsom	  HERREN	  hade	  tillsagt	  honom,	  och	  Lot	  gick	  med	  honom.	  och	  
Abram	  var	  sjuttiofem	  år	  gammal,	  när	  han	  drog	  ut	  från	  Haran.	  5Och	  Abram	  tog	  sin	  hustru	  Sarai	  och	  sin	  brorson	  Lot	  
och	  alla	  ägodelar	  som	  de	  hade	  förvärvat	  och	  tjänarna	  som	  de	  hade	  skaffat	  sig	  i	  Haran;	  och	  de	  drogo	  åstad	  på	  väg	  mot	  
Kanaans	  land	  (relevant	  exempel)	  
***	  1	  Mos	  28:16	  s	  308	  När	  Jakob	  vaknade	  upp	  ur	  sömnen	  sade	  han:	  ”HERREN	  är	  sannerligen	  på	  denna	  plats,	  och	  jag	  
visste	  det	  icke!”	  (relevant	  exempel)	  
	  
***	  2	  Mos	  14:4	  s	  303	  14HERREN	  skall	  strida	  för	  eder,	  och	  I	  skolen	  vara	  stilla	  därvid.”	  (relevant	  hänvisning)	  
***	  2	  Mos	  14:11	  s	  303	  Och	  de	  sade	  till	  Mose:	  ”Funnos	  då	  inga	  gravar	  i	  Egypten,	  eftersom	  du	  har	  fört	  oss	  hit	  till	  att	  dö	  i	  
öknen?	  Huru	  illa	  gjorde	  du	  icke	  mot	  oss,	  när	  du	  förde	  oss	  ut	  ur	  Egypten!	  (relevant	  exempel)	  
	  
***	  3	  Mos	  11:15	  s	  304	  (Följande	  fåglar	  skall	  betrktas	  med	  avsky)	  alla	  slags	  korpar	  efter	  deras	  arter,	  (relevant	  
troseinterpretation)	  
	  
***	  5	  Mos	  32:36	  s	  304	  Ty	  HERREN	  skall	  skaffa	  rätt	  åt	  sitt	  folk,	  och	  över	  sina	  tjänare	  skall	  han	  förbarma	  sig,	  när	  han	  ser	  
att	  deras	  kraft	  är	  borta,	  och	  att	  det	  är	  ute	  med	  alla	  och	  envar.	  (relevant	  hänvisning)	  
	  
***	  1	  Kon	  17:6	  s	  s	  3204	  Och	  korparna	  förde	  till	  honom	  bröd	  och	  kött	  om	  morgonen,	  och	  bröd	  och	  kött	  om	  aftonen,	  och	  
sin	  dryck	  fick	  han	  ur	  bäcken.	  (relevant	  trosinterpretation)	  
***	  1	  Kon	  17:9	  s	  305	  ”Stå	  upp	  och	  gå	  till	  Sarefat,	  som	  hör	  till	  Sidon,	  och	  uppehåll	  dig	  där.	  Se,	  jag	  har	  där	  bjudit	  en	  änka	  
att	  förse	  dig	  med	  föda.	  (relevant	  exempel)	  
***	  1	  Kon	  17:12	  s	  305	  Men	  hon	  svarade:	  ”Så	  sant	  HERREN,	  din	  Gud,	  lever,	  jag	  äger	  icke	  en	  kaka	  bröd,	  utan	  allenast	  en	  
hand	  full	  mjöl	  i	  krukan	  och	  litet	  olja	  i	  kruset.	  Och	  se,	  här	  har	  jag	  samlat	  ihop	  ett	  par	  vedpinnar,	  och	  jag	  går	  nu	  hem	  och	  
tillreder	  det	  åt	  mig	  och	  min	  son,	  för	  att	  vi	  må	  äta	  det	  och	  sedan	  dö.”	  	  (relevant	  exempel)	  
***	  1	  Kon	  17:13	  s	  305	  Då	  sade	  Elia	  till	  henne:	  ”Frukta	  icke;	  gå	  och	  gör	  såsom	  du	  har	  sagt.	  Men	  red	  först	  till	  en	  liten	  
kaka	  därav	  åt	  mig,	  och	  bär	  ut	  den	  till	  mig;	  red	  sedan	  till	  åt	  dig	  och	  din	  son.	  (relevant	  exempel)	  
***	  1	  Kon	  17:14	  s	  303	  Ty	  så	  säger	  Herren,	  Israels	  Gud:	  Mjölet	  i	  krukan	  skall	  inte	  ta	  slut	  och	  oljan	  i	  kruset	  inte	  tryta	  
fram	  till	  den	  dag	  då	  Herren	  låter	  regnet	  falla	  över	  jorden.	  (relevant	  hänvisning)	  
***	  1	  Kon	  18:19	  s	  304	  19Men	  sänd	  nu	  bort	  och	  församla	  hela	  Israel	  till	  mig	  på	  berget	  Karmel,	  jämte	  Baals	  fyra	  hundra	  
femtio	  profeter	  och	  Aserans	  fyra	  hundra	  profeter,	  som	  äta	  vid	  Isebels	  bord.”	  (relevant	  hänvisning)	  
	  
***2	  Kon	  2:11	  s	  309	  Under	  det	  att	  de	  nu	  gingo	  och	  talade,	  syntes	  plötsligt	  en	  vagn	  eld,	  med	  hästar	  av	  eld,	  och	  skilde	  de	  
båda	  från	  varandra;	  och	  Elia	  for	  i	  stormvinden	  upp	  till	  himmelen.	  (relevant	  hänvisning)	  
	  
***	  Ps	  22:7	  307	  Men	  jag	  är	  en	  mask,	  och	  icke	  en	  människa,	  till	  smälek	  bland	  män,	  föraktad	  av	  folket.	  (relevant	  
trosinterpretation)	  
***	  Ps	  63:2	  s	  309	  Gud,	  du	  är	  min	  Gud,	  bittida	  söker	  jag	  dig;	  min	  själ	  törstar	  efter	  dig,	  min	  kropp	  längtar	  efter	  dig,	  i	  ett	  
torrt	  land,	  som	  försmäktar	  utan	  vatten.	  (relevant	  hänvisning)	  
***	  Ps	  91:9	  s	  309	  9Ty	  du	  har	  sagt:	  ”Du,	  HERRE,	  är	  mitt	  skygd”,	  och	  du	  har	  gjort	  den	  Högste	  till	  din	  tillflykt.	  (relevant	  
hänvisning)	  
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***	  Ps	  114:8	  s	  309	  8för	  honom	  som	  förvandlar	  klippan	  till	  en	  vattenrik	  sjö,	  hårda	  stenen	  till	  en	  vattenkälla.	  (relevant	  
trosinterpretation)	  
	  
***	  Jes	  32:20	  s307	  Sälla	  ären	  då	  I	  som	  fån	  så	  vid	  alla	  vatten,I	  som	  kunnen	  låta	  edra	  oxar	  och	  åsnor	  fritt	  ströva	  omkring.	  
(relevant	  hänvisning)	  
***	  Jes	  41:15	  s	  307	  Se,	  jag	  gör	  dig	  till	  en	  tröskvagn,	  ny	  och	  med	  skarpa	  taggar,	  så	  att	  du	  skall	  söndertröska	  berg	  och	  
krossa	  dem	  till	  stoft	  och	  göra	  höjder	  lika	  agnar.	  	  (relevant	  trosinterpretation)	  
***	  Jes	  41:17	  s	  309	  17De	  betryckta	  och	  fattiga	  söka	  förgäves	  efter	  vatten,	  deras	  tunga	  försmäktar	  av	  törst;	  men	  jag,	  
HERREN,	  skall	  bönhöra	  dem,	  jag,	  Israels	  Gud,	  skall	  icke	  övergiva	  dem.	  (relevant	  hänvisning)	  
***	  Jes	  45:3	  s	  309	  Och	  jag	  skall	  giva	  dig	  dolda	  skatter	  och	  bortgömda	  rikedomar,	  för	  att	  du	  må	  förnimma,	  att	  jag,	  
HERREN,	  är	  den	  som	  har	  kallat	  dig	  vid	  ditt	  namn,	  jag,	  Israels	  Gud.	  (relevant	  trosinterpretation)	  
***	  Jes	  61:1f	  s	  303	  Herrens,	  HERRENS	  Ande	  är	  över	  mig,	  ty	  HERREN	  har	  smort	  mig	  till	  att	  förkunna	  glädjens	  budskap	  
för	  de	  ödmjuka;	  han	  har	  sänt	  mig	  till	  att	  läka	  dem	  som	  hava	  ett	  förkrossat	  hjärta,	  till	  att	  predika	  frihet	  för	  de	  fångna	  
och	  förlossning	  för	  de	  bundna,	  2till	  att	  predika	  ett	  nådens	  år	  från	  HERREN	  och	  en	  hämndens	  dag	  från	  vår	  Gud,	  en	  dag,	  
då	  han	  skall	  trösta	  alla	  sörjande,	  	  (relevant	  hänvisning)	  
	  
***	  Hes	  37:4	  s	  309	  Då	  sade	  han	  till	  mig:	  ”Profetera	  över	  dessa	  ben	  och	  säg	  till	  dem:	  I	  förtorkade	  ben,	  hören	  HERRENS	  
ord;	  (relevant	  hänvisning)	  
	  
Matt	  6:8	  s	  308	  Så	  varen	  då	  icke	  lika	  dem;	  eder	  Fader	  vet	  ju	  vad	  I	  behöven,	  förrän	  I	  bedjen	  honom.	  	  
***	  Matt	  6:25	  s	  308Därför	  säger	  jag	  eder:	  Gören	  eder	  icke	  bekymmer	  för	  edert	  liv,	  vad	  I	  skolen	  äta	  eller	  dricka,	  ej	  
heller	  för	  eder	  kropp,	  vad	  I	  skolen	  kläda	  eder	  med.	  Är	  icke	  livet	  mer	  än	  maten,	  och	  kroppen	  mer	  än	  kläderna?	  
(relevant	  hänvisning)	  
***	  Matt	  6:31	  s	  308	  Så	  gören	  eder	  nu	  icke	  bekymmer,	  och	  sägen	  icke:	  ’Vad	  skola	  vi	  äta?’	  eller:	  ’Vad	  skola	  vi	  dricka?’	  
eller:	  ’Vad	  skola	  vi	  kläda	  oss	  med?’	  32Efter	  allt	  detta	  söka	  ju	  hedningarna,	  och	  eder	  himmelske	  Fader	  vet	  att	  I	  behöven	  
allt	  detta.	  (relevant	  hänvisning)	  
***	  Matt	  6:34	  s	  308	  Gören	  eder	  alltså	  icke	  bekymmer	  för	  morgondagen,	  ty	  morgondagen	  skall	  själv	  bära	  sitt	  
bekymmer.	  Var	  dag	  har	  nog	  av	  sin	  egen	  plåga.”	  (relevant	  hänvisning)	  
***	  Matt	  15:33	  s	  306	  Då	  sade	  lärjungarna	  till	  honom:	  ”Varifrån	  skola	  vi	  här,	  i	  en	  öken,	  få	  så	  mycket	  bröd,	  att	  vi	  kunna	  
mätta	  så	  mycket	  folk?”	  (relevant	  hänvisning)	  
	  
***	  Luk	  6:20	  s	  306	  Och	  han	  lyfte	  upp	  sina	  ögon	  och	  säg	  på	  sina	  lärjungar	  och	  sade:	  ”Saliga	  ären	  I,	  som	  ären	  fattiga,	  ty	  
eder	  hör	  Guds	  rike	  till.	  (relevant	  hänvisning)	  
***	  Luk	  21:18	  s	  303	  18Men	  icke	  ett	  hår	  på	  edra	  huvuden	  skall	  gå	  förlorat.	  (relevant	  hänvisning)	  
	  
***	  Joh	  6:31	  s	  306	  31Våra	  fäder	  fingo	  äta	  manna	  i	  öknen,	  såsom	  det	  är	  skrivet:	  ’Han	  gav	  dem	  bröd	  från	  himmelen	  att	  
äta.’”	  (relevant	  hänvisning)	  	  
	  
***	  Hebr	  11:11	  f	  s	  309	  Genom	  tron	  fick	  jämväl	  Sara,	  fastän	  överårig,	  kraft	  att	  bliva	  stammoder	  för	  en	  avkomma,	  i	  det	  
hon	  höll	  den	  för	  trovärdig,	  som	  hade	  givit	  löftet.	  12Därför	  föddes	  ock	  av	  en	  och	  samme	  man,	  en	  som	  var	  så	  gott	  som	  
död,	  avkomlingar	  ”så	  talrika	  som	  stjärnorna	  på	  himmelen	  och	  som	  sanden	  på	  havets	  strand,	  som	  man	  icke	  kan	  räkna”.	  
(relevant	  hänvisning)	  
	  
***	  1	  Petr	  4:7	  s	  308	  Och	  ”kasten	  alla	  edra	  bekymmer	  på	  honom”,	  ty	  han	  har	  omsorg	  om	  eder.	  	  	  (relevant	  hänvisning)	  
	  
***Upp	  20:2	  	  s	  303	  Och	  han	  grep	  draken,	  den	  gamle	  ormen,	  det	  är	  djävulen	  och	  Satan,	  och	  fängslade	  honom	  för	  tusen	  
år	  (relevant	  trosinterpretation)	  
	  


