
FREDAG KVÄLL 

Vid afton- och morgonbönerna under våra kyrkodagar ska vi 

stanna litet inför fyra olika verser från Romarbrevet, som ju är 

vårt tema för kyrkodagarna i år. Och vi börjar idag med 

kapitel 11, vers 33: O vilket djup av rikedom och vishet och 

kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och 

hur outrannsakliga hans vägar.  

Här står vi inför Guds majestät. Vi är små, enkla människor, 

begränsade människor. Det är egentligen inte så mycket vi 

kan eller vet. Någon tänker kanske, att det finns människor 

som vet riktigt mycket, och vi ska inte förringa mänskligt 

vetande och mänsklig kunskap - absolut inte! - men ju mer vi 

människor tar reda på, desto mer inser vi att vi inte vet. Vår 

kunskap är alltid begränsad. 

Men det finns något som alla människor i alla tider kan förstå, 

nämligen att det bortom denna synliga värld finns en Gud, 

som är ofattbar i visdom och kunskap. Någon som konstruerat 

hela universum. Och det vill inte säga litet, det! Bara att ur 

intet konstruera en atom är oerhört komplicerat. Nej förresten, 

det är inte oerhört komplicerat, utan oändligt komplicerat.  

Tanken svindlar.  

Och man behöver inte känna till atomers uppbyggnad för att 

förstå att det finns en Gud som skapat allt på ett fantastiskt 

sätt. Tillvaron är mästerligt konstruerad. Vi står här inför ett 

mysterium, ja, många mysterier. Och vi får finnas, vi 

människor. Var kommer då vi människor ifrån? Vem har gett 

oss medvetande, förnuft och känslor?  

Om vi leker med tanken, och tänker oss något så oförnuftigt 

att jordklotet och vi människor skulle ha blivit till av sig själv, 

som ateisterna tror, så har vi ändå kvar frågan som de inte kan 



besvara: Varifrån kommer skönheten i skapelsen? Och själva 

upplevelsen av skönhet? Kommer skönhet, kärlek, 

medmänsklighet och vänskap av sig själv ur död materia? 

Och om vi människor är så fantastiska, hur oerhörd måste då 

inte Gud vara? Diktaren Johan Olof Wallin har uttryckt detta 

så fint i en psalmvers: 

Ack, när så mycket skönt i varje åder 

Av skapelsen och livet sig förråder, 

Hur skön då måste själva källan vara, 

Den evigt klara! 

Så bör alla människor förstummas av vördnad inför Gud. Och 

det har man gjort i alla tider. Men rätt ofta nuförtiden gör man 

inte det. 

Men vi är kristna, vi tror på Gud som skapat himmel och jord 

med sitt blotta ord. Det är gott och riktigt! Och vi ska inte låta 

det stanna där, utan vi ska i allt låta Gud vara Gud. Vi kan 

med vårt förnuft se att Gud finns, så långt hjälper oss 

förnuftet, men när det sedan gäller konkret kunskap om Gud 

ska vi inte bygga på vårt förnuft, utan vi ska tro på Bibeln. Ty 

Gud har uppenbarat sig i Bibeln. Bibeln är Guds ord. Jesus 

lovade att den Helige Ande skulle föra apostlarna in i hela 

sanningen, och han höll sitt löfte. Sankt Paulus skriver till 

tessalonikerna: Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot 

Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord 

från människor utan som Guds eget ord, något som det 

verkligen är. (1 Tess. 2:13) 

Inför Guds ord, de ord som Gud själv ger oss människor, ska 

vi bli stilla i vördnad. Gud den allsmäktige har uppenbarat sitt 

väsen och sin vilja, och den ska vi inte sätta oss över, vi ska 

inte tro att vi vet bättre än Gud. En del saker kan vara svåra 

att begripa, men även det som vi inte får ihop med vårt förnuft 



får vi i enkel och barnslig tro acceptera. För Gud är större än 

vi.  

Tidsandan, den för med sig människor i sin ström. Tidsandan, 

den drivs av känslor och idéer, och dessa kan tidsandans 

människor inte bevisa, utan det är helt enkelt självklart för 

dem, så självklart att de anser en vara fullständigt knäpp om 

man inte följer med i dess flöde. Vi må be att Gud ska vara 

kvar hos oss och bevara oss för dessa ogudaktiga idéer som 

vill föra oss bort från Honom. 

För djävulen försöker få oss bort från Gud. Han vill att vi ska 

ryckas med i tidsandans eller förnuftstrons strömmar. Ibland 

förstår vi måhända oss inte på något, utan det känns kanske 

som att Bibelns Gud är orimlig, trångsynt eller till och med 

orättvis eller kärlekslös. Men låt oss då begrunda vår position 

inför Gud och ödmjuka oss, så att vi inser att det i dessa fall är 

vi människor som har de begränsade perspektiven. Gud vet 

bäst! Låt oss be att vi blir kvar hos Gud och han hos oss. Låt 

oss med sankt Paulus säga och bekänna:  

O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! 

Hur outgrundliga är inte hans domar  

och hur outrannsakliga hans vägar.  

Amen. 


