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Predikan i Jönåker 2019-01-27 

Inledning. 

Om man går från Ö. Skolan i Nyköping Ringvägen-Fågelbovägen-
Sommarvägen till Tessins väg, har man Fågelboskogen på vänster sida 
och en liten klippa som kallas Solberget på höger sida. 

Det är en liten klippa som sticker upp ur det som en gång var odlad 
mark och tidigare sjöbotten. Jag återkommer till den så småningom. 

Jag kommer att röra mig i både gamla och nya testamentet idag. 

Det finns i nya testamentet exempel på utläggningar av 
gammaltestamentliga texter, och jag ska ge mig på ett sådant 
exempel idag. 

I 1 Kor 10:1-4 finns en kommentar som berör två liknande 
sammanhang i GT,  

1. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder: våra fäder hade 
alla molnet över sig och alla gick genom havet. 

2. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med 
Mose. 

3. Alla åt de samma andliga mat 
4. Och alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en andlig 

klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 

Det är den 4:e versen jag fastnat för, en klippa som var Kristus, något 
som på ett gåtfullt sätt följde med och som gav ifrån sig något 
livsuppehållande. 

Den klippa som alltså var Kristus och som följde dem har säkert 
många framstående predikanter haft mycket att säga om, och det är 
säkert inget som är nytt för er men det har fångat mig, faktiskt 
genom ett par ord i en psaltarpsalm. 
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Vi kommer till den så småningom, ungefär samtidigt som vi 
återvänder till Solberget vid Tessins väg. 

Här menar Paulus att två nästan likadana händelser under Israels 
barns vandring genom öknen, 2 Mos 17:1-7, och 4 Mos 20:1-13, visar 
på Jesu Kristi närvaro. 

I själva verket är Jesus Kristus påtagligt närvarande i hela GT. 

När Jesus efter sin uppståndelse visar sig för sina lärjungar säger han: 

Luk 24:44-45; Detta är vad jag sade till er, när jag ännu var hos er, 
att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos 
profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att 
de kunde förstå skrifterna. 

Jesus säger i Joh 5:46, i ett samtal med de ledande judar som var 
motståndare till honom: Om ni trodde på Mose, skulle ni tro på mig, 
ty det var om mig han skrev. 

Tidigare i samma kapitel säger han i vers 39: Ni forskar i skrifterna 
därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa (skrifterna) 
vittnar om mig. 

Vi ska ta oss tid att läsa båda dessa sammanhang tillsammans. 

Texten. 

2 Mos 17:1-7, 4 Mos 20:1-13 

Klippan. 

Här finns trots att det är två händelser en stor skillnad, som främst 
gäller Mose. 

I 4 Mos kap 20 får Mose, och även Aron en ganska skarp 
tillrättavisning av Gud. 
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Eftersom ni inte trodde på mig och inte höll mig helig…. 

Gud säger inte rent ut på vad sätt Mose och Aron felat, men det får 
konsekvenser: 

Därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har 
gett dem. 

På vilket sätt har då Mose felat kan vi fråga oss, jo, jag tror att det 
handlar om klippan. 

I 2 Mos befaller Gud Mose att slå med sin stav på klippan och vatten 
ska komma ur den. 

I 4 Mos befaller Gud Mose att han ska ta med sig staven, men denna 
gång ska han inte slå utan tala till klippan. 

Visserligen låter Gud vatten komma ur klippan vid båda tillfällena, 
men här finns ändå något som Guds Ord vill fästa vår 
uppmärksamhet på. 

Vi påminner oss om att GT talar till oss om Jesus, och klippan i texten 
är, säger Paulus, Kristus. 

Något kommer ur klippan vid det första tillfället därför att Mose slår 
på den, något kommer hela mänskligheten till godo genom att Jesus 
”blev slagen för våra missgärningar”. Detta skulle ske endast en gång. 

Hebr. påpekar att Jesus skulle offras en gång för att ”lyfta bort 
mångas synder”, ”ett enda syndoffer för alla tider”. 

Ni trodde mig inte, säger Gud till Mose och Aron. Mose skulle ju, vid 
det andra tillfället, tala till klippan, inte slå. 

Här anar vi nog ett av det nya förbundets kännetecken, vi talar i tro 
och lydnad till klippan, Jesus, en gång slagen för vår skull, och vatten, 
levande vatten kommer oss till del. 
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Detta, att i tro och lydnad tala, eller be, till Jesus är att hålla Gud 
Helig. 

Vattnet. 

Israels folk har det besvärligt vid de två tillfällen som skildras i 2 Mos 
och 4 Mos. 

De är många, de har boskap och de har inget vatten. 

De har upplevt märkliga ting tillsammans, befrielsen ur 
fångenskapen, alla de tecken som Mose gjorde innan farao gav med 
sig, vandringen mot det land som Gud hade lovat deras fäder. 

De hade vandrat tillsammans med en molnsky och en eldstod, Gud 
hade sörjt för dem, men nu klagar de för Mose: Vi hade det bättre i 
Egypten, ge oss vatten! 

Men Mose säger: Varför frestar ni Herren? Han känner sig till och 
med hotad av folket. 

Mose och Aron går till Gud med sitt bekymmer för folket, och Gud 
låter vatten komma ur en klippa. 

Vi lägger märke till att vattnet kommer till ett folk som är i uppror 
mot Gud, ett folk som syndar. 

Det är inte till ett folk som ödmjukt ber Gud om hjälp som vattnet 
kommer, det är till ett obotfärdigt folk. 

Från klippan, Kristus, kommer vatten som en räddning åt ett folk som 
är på väg att gå under i upproriskhet mot Gud och mot den som Han 
har sänt. 

Häri uppenbaras en gudomlig kärlek, en kärlek som folket inte 
förtjänade. 



 

 

5 

Rom 5:8: Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog 
för oss medan vi ännu var syndare. 

Medan vi, du och jag, ännu lever kvar i vår synd, medan vi ännu är i 
uppror mot Gud, innan vi ännu kommit på tanken att bekänna oss 
som syndare, finns en räddning inom räckhåll. 

Nu ska vi bege oss till Solberget i Nyköping och till de versar i 
Psaltaren som satte igång det som jag just nu försöker förmedla. 

Jag har haft en inre bild av hur det såg ut när vatten kom fram ur 
klippan, Mose som slår på klippan och folket som står där och väntar. 
Jag har föreställt mig en klippa ungefär som Solberget och ett 
vattenflöde där folk och boskap försöker komma åt att dricka. 

Klippan är Kristus, vattnet är något som kommer från honom till hjälp 
och räddning för syndare, och borde då säga något om hurdan denna 
hjälp till frälsning är beskaffad, dess omfattning och kraft. 

Är det en bäck eller rännil eller något större? 

Nu ska vi gå till de versar i Psaltaren som jag fastnade för och blev så 
tagen av: 

Ps 78: 15-16 

Han (Gud) klöv sönder klippor i öknen och gav dem rikligen att 
dricka, som ur väldiga hav. 

Rinnande bäckar lät Han gå fram ur klippan och vatten flyta ned 
som strömmar. 

Det var så det såg ut! Det sipprade inte ut ur någon spricka, det 
forsade fram! 

Klippor klövs mitt itu och bäckar och strömmar vällde ut. 
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Det var rikligt med vatten, det räckte åt alla, det var nog som om hela 
Kila-dalen fylldes jäms med gamla riksettan, eller ännu mer, det var ju 
som att dricka ur väldiga hav! 

Jag är övertygad om att detta är ett av GT:s sätt att beskriva 
frälsningen i Jesus Kristus för oss, den frälsning som vanns och 
fullbordades medan vi ännu var syndare. 

För den som kämpar med sin ställning inför Gud, som är oviss och 
kanske tyngd av insikten om sin synd, Gud hänvisar oss inte till en 
liten bäck. 

Den frälsning som erbjuds syndare, den är som att dricka ur väldiga 
hav och ur mäktiga strömmar, det är att ta del av något som aldrig tar 
slut, som aldrig sinar. 

Frälsningen. 

Detta är väl i grund och botten vad de bibelställen i Moseböckerna 
som vi stannat inför handlar om; den räddning som erbjuds syndare. 

Är detta något som vi behöver påminnas om, vi som är samlade här 
idag, kan man fråga sig? 

Hurdan den frälsning är som vi har erfarit och tagit emot? 

Även om man levt ett långt liv i gemenskap med Gud, är det 
fortfarande möjligt att förundras över frälsningen? 

Vad är det vi har upplevt som är så värdefullt att församlingarna i 
Filippi och Jönåker uppmanas av Paulus; arbeta med fruktan och 
bävan på er frälsning. 

Varför kommer Paulus med en sådan uppmaning? Jo, säger han: Det 
är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar 
hans syfte. 



 

 

7 

Avslutning. 

GT vittnar om en kommande frälsare, en räddning för syndiga 
människor. 

Vi läste tidigare från Luk 24:44-45, där Jesus vittnar om det som är 
skrivet om honom i Moseböckerna, profeterna och psalmerna, och 
han öppnar lärjungarnas sinnen till att förstå skrifterna. 

Om vi läser vidare där säger Jesus: 

Detta är alltså vad skriften säger: Messias ska lida och uppstå från 
de döda på tredje dagen och syndernas förlåtelse genom 
omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk…. 

Den frälsning som finns att uppleva idag, är den frälsning som inte 
bara NT talar om, hela skriften vittnar om den! 

Vänner, låt oss arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


