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Ps 119:129-135 
Rom 10:13-17 
Joh 7:40-52 
 
  Det levande ordet 
 
Vi översköljs dagligen av reklamerbjudanden som oftast meddelar att de vill ge 
oss hjälp till ett bättre och lyckligare liv. Erbjudanden som det gäller att snabbt 
kasta sig över, för i morgon har de ersatts av något nytt och, enligt reklamen, 
troligen ännu mer revolutionerande. 
 
Vi lever också i en tid när vi gärna själva formar kartan för våra liv. Eller: vi 
kanske inte ens har en karta att gå efter. Det är lockande att välja livsinnehållet 
efter det som verkar bäst för stunden, det erbjudande som ger maximal utdelning 
snabbast. Gäller bara att hålla ögonen öppna! 
 
Men det är också förvirrande. Det blir ett ganska rotlöst sätt att leva på. När vi 
varken är förankrade i oss själva eller någon annan, utan som Paulus uttryckte 
det en gång, då är det lätt gjort att ”vi drivs hit och dit av vart bedrägligt 
vindkast”, som det stod i den gamla översättningen, eller som det nu heter: ”Vi 
ska inte låta oss drivas omkring av alla lärovindar och vara lekbollar för 
människor som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund”.  
Eller kanske ännu mer utmanande och rakt på sak, med tolkningen i The 
Message: ”Vi får inte vara så naiva att vi går på alla idéer som olika 
bondfångare lär ut”. 
 
Nu menar jag naturligtvis inte att döma någon, det är inte min uppgift, men jag 
vill idag peka på ett annat sätt att leva än det jag upplever att vi så ofta möter 
och som det är så lätt att bli smittad av. 
  
Det är ett erbjudande som faktiskt är helt fokuserat på att vi ska få ha det så bra 
som möjligt men som inte tar sin utgångspunkt i ett själviskt bejakande av alla 
idéer som lärs ut och inte heller sätter mig själv i centrum för allt och alla. 
 
Vi har i dagens gammaltestamentliga text fått en handledning för hur vi ska leva. 
Helt enkelt en färdplan. 
Där handlar det inte om någon reklamkampanj som snart ska ersättas med något 
annat lockande. 
 



Psalm 119 skrevs för nästan 2500 år sedan och dess sanningar och erbjudanden 
gäller fortfarande. 
De kommer inte till oss som någon slags quick-fix som gäller idag men som i 
morgon ersätts av något annat. 
 
Profeten Esra, som troligen är den som är mottagare av budskapet och författare 
till psalmen vet var han fått inspirationen ifrån. 
 
Erbjudandena har en avsändare. Hela Psalm 119 (som är Psaltarens längsta 
psalm) handlar om Guds undervisning. 
Den handlar om att Gud talar. Gud själv är budskapets avsändare. 
 
Om vi nu ska se psalmen som en handledning för oss, en vägvisare för hur vi 
ska leva, så får vi göra det personligt. 
Nu är det inte längre Esra som säger ”jag” och ”mig”. 
Nu är det ett erbjudande till oss att gå in i psaltarpsalmen och göra den till vår 
egen, vi får göra den till vårt svar på Guds tal och undervisning. 
 
Det första som konstateras är: ”eftersom Gud talar så lyder jag”.  
Är det din och min bekännelse? Kan vi göra de orden till våra egna? 
Jag är inte helt övertygad om det. Det är lätt att säga, men hur ska jag få till mitt 
liv på det sättet? 
Jag tror vi måste fråga oss: vad är problemet? Är det att höra Gud tala eller är 
det att lyda? 
 
Problemet är inte om Gud talar eller inte? Det gör han! 
Problemet är om jag hör och kan urskilja den rösten eller inte. 
Låt mig ta ett exempel: 
Ibland sätter jag på TV för att lyssna på nyheterna, men samtidigt har jag kanske 
ett korsord framför mig. Jag hör rösten som talar, men jag uppfattar inte vad som 
sägs för jag har tankarna på något annat håll, är upptagen av något annat. 
 
Jag är övertygad om att då vi urskiljer Guds röst är det inte så svårt att lyda. Då 
blir innehållet i det som sägs viktigare än allt annat. 
Vi får öva oss i att höra, att inte splittra upp oss på så mycket, utan försöka vara 
koncentrerade på lyssnandet. 
Men kom ihåg att när Gud talar till oss kan ske på många olika sätt. Guds ”röst” 
möter vi inte alltid som röstens tilltal, kanske kan den komma genom något vi 
läser eller är med om. Kanske möter vi den i den mest oväntade situation. Det 
som är avgörande är hur vi är inställda, om vi har en förväntan, om vi är 
mottagliga. 
 



Jag hade för ett tag sedan problem med min radio. Plötsligt när jag lyssnade så 
blev rösten otydligare och otydligare för att snart försvinna helt. Jag kunde 
konstatera att det inte var fel på sändningen för jag kunde höra programmet på 
min mobil. Då gällde det att felsöka och det visade sig att det var fel på min 
mottagning, för antennen satt inte som den skulle. 
För att använda den haltande bilden på Guds tilltal: det är inte fel på avsändaren, 
Gud talar, men vi kan ha problem med mottagningen. Då får vi felsöka och 
försöka ta reda på vad det beror på. 
 
Vi kan få ha samma inställning som psalmförfattaren uttrycker med orden: 
”eftersom Gud talar så lyssnar jag begärligt”. Eller som The Message ännu 
tydligare beskriver hur vår hållning ska vara: 
”Flämtande, med öppen mun, längtar jag mer än något annat efter dina bud”. 
Med den inställningen blir det överordnat allt annat att få höra Gud tala och så ta 
till sig budskapet. Det blir helt enkelt livsviktig. 
Men det talar också om ett annat förhållningssätt än vad vi kanske ser framför 
oss. Det är inte reklamens lockande erbjudanden, som ska göra allt lättare för 
oss. Här handlar det om att vi erkänner att vi längtar efter någon som vet bättre 
än vi själva, någon vars bud vi får leva efter. 
 
När Gud talar har han ett syfte med det. Han förväntar inte bara att vi ska lyda. 
Guds tilltal kommer också med erbjudanden, med gåvor till oss. De är verkligen 
det levande ordet, som söndagens rubrik syftar på. 
”När dina ord öppnar sig ger de ljus och förstånd”, står det i psalmen. 
Vem vill inte ha det?  
 
Syftet är också det dubbla som Paulus visar på i Romarbrevet. 
Han säger: ”Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad”, eller som det 
står i The Message: ”Alla som ropar `Gud hjälp` får hjälp”. Guds syfte är att ge 
oss en gåva! 
Men syftet är också att vi ska vara budbärare och låta andra höra budskapet, för 
”Tron bygger på förkunnelse och förkunnelsen på Kristi ord”. Guds syfte är 
alltså också ett uppdrag! 
 
Så berättar psalmen om att vi får be om att Gud ska visa oss sin nåd. Vi får be 
om det, för det är just det han gör med dem som älskar honom. Vi får be om att 
han ska låta sitt ansikte lysa över oss. 
Det som pastorn säger i avslutningen på gudstjänsten när välsignelsen uttalas: 
”Herren vänder sitt ansikte till dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte 
till dig och ger dig frid” det är en djup erfarenhet, ett djupt möte som också Esra 
hade erfarenhet av. 
Herren har alltid sitt ansikte vänt mot oss. Frågan är mot vem vi har vårt ansikte 
vänt? 



 
När nu Gud gör allt detta för oss så får vår bön får vara: 
Led mina steg, gör mina steg fasta, styr mina steg 
Så att ingen illvilja får grepp om mig, så att inte ondskan får makt över mig, så 
att inte någon orätt är mig övermäktig. Befria mig. Hjälp mig att följa dina 
befallningar. Lär mig att leva rätt. 
 Lär mig dina stadgar. Lös mig från människors förtryck. Rädda mig från att 
hamna i klorna på de onda. 
 
I versarna efter vår text skriver psalmförfattaren: ”Gud du har rätt och gör det 
rätta, ditt omdöme sviker aldrig. Med rätta förklarar du hur man lever i evig 
trohet mot dig”. 
 
Det är inte ett erbjudande som vi lockas av idag, men är bortglömt i morgon och 
ersatt av något annat.  
Det är ett erbjudande som gäller idag och för alltid. 
Vårt ansvar är att urskilja Guds röst bland alla erbjudanden som vi översköljs av, 
ta emot det så att vi kan vara rotade i honom, och därmed trygga i oss själva. 
 
Som evangelietexten sa ”Aldrig har någon människa talat som han”. 
Och ”han” Gud själv vill genom Jesus tala till dig. Om evangeliet ska kunna tas 
emot, måste det bli hört. Lyssna, ta emot och dela med dig! 
Som jag sa inledningsvis och som det står i dagens psaltarpsalm ”Herrens ord är 
att lita på, han handlar alltid trofast. Han talade och allt blev till, han befallde 
och det skedde”. 
 


