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Den första veckan i oktober är alltid en intressant vecka här i Sverige.  

Tillkännagivandet av Nobelprisvinnarna står i fokus i media och vi får 

orsak att lära oss om viktiga upptäckter i olika vetenskapliga ämnen.  Vi får 

också glädjen att höra om vinnarnas olika reaktioner. Vissa är förvånade 

som Charles Rice, en av veckans medicinska prisvinnare, medan för andra 

som Thomas Tranströmer kommer samtalet som ett efterlängtat bud på en 

långvarig förhoppning.  Detta fantastiska firande av mänsklig visdom når 

sin kulm under Nobelveckan när alla pristagarna håller tal i en omgivning 

präglad av pompa och ståt.  

Jag har kollat på en del av pristagarnas tal, och alla som jag kollade på 

började med att uttrycka sin tacksamhet. De tackade för priset så klart men 

de tackade också de människor vars forskning banade vägen för deras egen 

forskning, och de tackade studenter och kollegor som hjälpte dem.  

Tacksamhet är en markör för mänsklig mognad och styrka.  Det är att 

erkänna att vi inte kan ta åt oss hela äran för den person vi blir, då vi är 

sammanlänkade med andra människor på komplexa sätt. För vi som är 

troende är det ett sätt att bekänna att skapelsen är en manifestation av 

Guds nåd.  

Tacksamhet är en viktig egenskap att utveckla om vi vill leva i samklang 

med verkligheten.  Men det är inte riktigt samma sak som lovsång, som är 

temat för dagens texter.  Att tacka är att uttrycka sin uppskattning för något 

som någon har gjort, men att lovprisa handlar om att hylla någon för vem 

de är. Tacksamhet är en förutsättning för lovsång.  

Veckan som har varit, tillkännagivandets vecka, är en underbar kontext för 

Tacksägelsedagen och synnerligen dagens gammaltestamentliga text.  



Texten vi hörde från Salomos vishet är lite som en forskares tacktal.  Det är 

en blandning av en bön, ett tacktal och en lovsång där den lärde Salomo, 

som är ihågkommen för sitt stora förstånd och kunskap, ärar Gud för sin 

framgång och insikt.  Men saken är den att det inte var den kände Kung 

Salomo som skrev Salomos vishet.  Boken skrevs av en lärd jude som 

troligen var bosatt i Egyptens Alexandria några decennier – kanske ett 

sekel före Jesus tid.  På den tiden var Alexandria Medelhavsregionens 

centrum för vetenskaplig och intellektuell kunskap.  Att kalla sin text 

Salomos vishet var inte ett försök att vilseleda.  Pseudonymer var helt 

enkelt ett sätt som visdomslitteraturförfattarna på den tiden försökte ge 

vikt och validitet till sina verk. Författaren verkar ha bekymrat sig över sina 

landsmän som höll på att överge deras judiska tradition och tro för att jaga 

efter andra filosofier som uppstod ur den vetenskapligt driven kultur som 

de levde i. Kanske var det fröet till upplysningstidens och vår egen tids 

kamp mellan vetenskap och religion?   

Det han har skrivit är vackert och förtjänar att begrundas som god 

vägledning för den som vill lära sig om tillvarons djup genom noggranna 

iakttagelser och förnuftets samarbete.  Det är vetenskaplig poesi – 

forskning laddad med vördnad för Gud.  Listan över tingen som Gud har 

gett honom kunskap om, väcker en känsla av förundran över livets och 

tidens mysterium.  Den uttrycker en tacksamhet och nyfikenhet över allt 

från skapelsens minsta beståndsdelar till dess kosmiska ordning. (De fyra 

elementens verkningar betraktades av antikens människor som de minsta 

beståndsdelarna och grunden för all materia och himlakropparnas rörelser 

var hur man räknade tidens gång).  Idag vet vi mycket mer om skapelsen än 

vad man visste på Salomos tid, men ofta har upptäckterna skiljts från tal 

om Gud. Någonstans längs vägen blev Gud en onödig hypotes för många 

forskare vilket har lett oss till att agera på sätt som i många instanser har 



förtryckt stora delar av skapelsen och tystat dess lovsång. (Vår tid är ju 

numera känd som antropocenen där människans verksamhet globalt anses 

ha den största påverkan på jordens klimat och ekosystem). 

Vi behöver Gud för både det vi vet och det vi inte vet, om vi ska agera med 

visdoms omsorgsfullhet.  Lovsång kan hålla oss medvetna om vår plats i en 

positiv bemärkelse. 

Salomo lät sina upptäckter föra honom närmare Gud.  Hans skrift säger att 

skapelsen kan leda oss vidare till Gud men också att Gud leder den som 

söker honom till insikt och visdom om skapelsen. Tingen, deras egenskaper 

och sätt att vara, förmedlar en ordlös lovsång till och om skaparen.   

När vi sjunger Guds lov, gör vi det i samklang med hela skapelsen.   Men 

något som är unikt till vår människliga lovsång är att vi använder ord.  Det 

betyder inte att vårt handlande inte kan vara en slags lovsång, det ena 

utesluter inte det andra.  Men eftersom ord har varit viktig för Gud från 

begynnelsen, och människan är den del av skapelsen som sägs bära Guds 

avbild, ligger det något viktigt i vår förmåga att lovsjunga Gud med sanna 

ord.   

Salomos vishet sätter fingret på vilken utmaning det kan vara att hitta ord 

som adekvat motsvarar vår upplevelse av Gud och världen.  Jag ser tre 

viktiga egenskaper i Salomos text som är viktiga för den som vill lovsjunga 

Gud.   

1. Ödmjukhet – att ha en rättvis uppskattning av vår egen förmåga, vikt 

och plats i tillvaron. 

2. Tacksamhet – förmågan att uttrycka uppskattning för det som ligger 

utanför oss själva men gagnar oss.  

3. Förundran – förmågan att bli överraskad på ett sätt som väcker 

vördnad.  



Ödmjukhet, tacksamhet och förundran är egenskaper som går att kultivera. 

Men fariséerna i dagens evangelietext hade underlåtit att göra det.  De 

saknade förmågan att stämma in i den glädjefyllda lovsången som pågick 

runtomkring dem.  Det enda de kunde se var deras egen agenda och hur 

den hotades av Jesus.  De ville få tyst på den glada och ljudliga skaran, men 

Jesus replik var tydlig – alla försök att tysta ner hans anhängare skulle 

misslyckas.  Mycket av kyrkohistorien kan beskrivas som olika diktatorers 

försök att tysta ner människors lovsång och Jesus ord har visat sig att 

stämma.  Kyrkan har alltid växt när den har förtryckts. Försök att tysta ner 

de kristna har många gånger lett de hårdaste av hjärtan att omvända sig 

och gå med.  

Folkskarans lovsång i dagens text visar oss vad skapelsens lovsång inte kan 

göra – skapelsens lovsång talar inte specifikt om vad Gud har gjort för hela 

skapelsen i Jesus Kristus.  Han är ju det levande och skapande Ordet som 

fanns i begynnelsen och han förtjänar att lovsjungas med de sannaste och 

vackraste orden vi kan sjunga. Det är bara vi människor som kan göra det. 

När lärjungarna och folkskaran sjöng med glada stämmor fanns det mycket 

som var fel i deras uppfattning om vilken slags kung Jesus skulle vara.  

Innan veckans slut hade de allihopa övergivit kung Jesus.  Men något med 

deras öppna hjärtan gjorde det möjligt för dem att i uppståndelsens ljus 

inse sina misstag och ångra sig.  Jag tror att det var deras lovsång som 

gjorde deras ånger möjligt.  

Lovsång är vad som får våra hjärtan att slå upp på vid gavel och det är 

viktigt att det händer.  Som poeten Brian Doyle har noterat ”så mycket hålls 

i ett hjärta över en livstid”.  Förhoppningar, besvikelser, kärlek, vänskap, 

svek, förlust, prestationer, misslyckanden och mycket annat som är för 

tungt för oss att bära själva.  När vi öppnar våra hjärtan till Gud i lovsång 



kommer Gud in med sin välbehövda läkedom, liv och stöd.  Lovsång till Gud 

förändrar oss över tiden, och det håller vårt hjärta varmt, levande, friskt 

och formbart under processen. Därför var Aposteln Paulus så noga med sin 

uppmaning till lovsång i dagens epistel till de kristna i Kolossai och i sina 

brev till andra församlingar.  Uppmaningen att lovsjunga är inte en kallelse 

att förneka att livet ibland innehåller hjärtskärande sorg och svårigheter.  

Det är en kallelse för oss att vända oss till den som är vårt ultimata hopp 

om räddning i allt; Gud i Kristus.  Tacksamhet och lovsångens väg är 

visdomens väg för den som vill leva med ett starkt och hälsosamt hjärta. 

Så vad gör vi om och när vi upptäcker att fariseisk hårdhet har börjat ske i 

oss? Eller kanske upplever vi en känsla av tomhet som har fått vår lovsång 

att tystnas?  En bra bild för oss idag kan vara bilden av oss själva som en 

tibetansk sångskål eller även en tomt vinglas.  När ett finger rör sig runt 

kanten av den tomma sångskålens eller vinglasens kant avger den en unik 

ton som kan bli förvånansvärt varm och fyllig med tanke på att den stiger 

upp ur tomhet.  Vi låter vår sång börja där genom att be Gud röra vid oss. 

Löftet vi har fått är att han som helt uppfyller allt som han har skapat är 

glad att fylla oss så att vi ännu en gång kan sjunga en ny sång. Amen. 

 


