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Skrivet 23 mars 2012 

 

Guds djup och vishet 

Slår upp Bibeln på måfå (som oftast) och läser och reflekterar där jag hamnar. Idag blev det 
om en del psaltarpsalmer om Guds djup och vishet; om skapelsen och våra skäl till 
tacksamhet. Landade till slut här: 
”O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans 
domar, hur ofattbara hans vägar! Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans 
rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, 
genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen.” (Rom 11:33-36) 

Mycket i bibeln talar om de skatter av vishet och kunskap som finns hos Gud. De som skrev 
detta hade själva upptäckt och fått erfarenhet av det.  
   Men de var väl så okunniga då?! Nu har ju mänskligheten kommit så långt att vi vet och 
kan det mesta – ja vi har naturligtvis kommit en bra bit förbi den vishet och kunskap som 
Gud kan tänkas stå för … eller? För Gud står väl för något gammalt, inskränkt och förlegat. 
Helt passé! Han, om någon, behöver verkligen uppdateras! Vad är väl texten i en gammal 
bok med all vår moderna teknik? Eller …? 
   Gud är outgrundlig – vi kan, så att säga, aldrig gå till botten med honom. Däremot hjälper 
han oss gladeligen upp därifrån, när vi har hamnat där. Man kan hamna på botten utan att 
vara vare sig utfattig eller missbrukare! 

Vi kommer aldrig att kunna springa förbi Gud och kalla oss klokare och visare. Och vi kan 
aldrig kalla oss för mer upplysta! För om Gud är ljus och inget mörker finns i honom – så är 
det inför honom vi är bäst belysta.  
   Att vara en forskare eller vetenskapsman som lever i det ljuset i en nära Gudsrelation, 
borde vara kollosalt spännande! Ja även inom andra yrken och områden kan man, 
tillsammans med Guds Ande, söka, utforska, upptäcka … 
    Gud vill, ja till och med längtar efter, att vi ska hitta de skatter som han ”grävt ner” för att 
vi tillsammans med honom ska finna dem. Som en förälder som ger en gåva till sitt barn och 
är lika förväntsfull som barnet när papperet tas bort. Kommer barnet att bli lika glad, 
överraskad och tacksam som man hoppats på? Eller slängs det bara undan bland tidigare 
gåvor och leksaker …? 
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Gud ger oss inte sådant som bara ska vara prydnad utan övrig funktion. Gud ger oss sånt 
som kan användas – ofta på flera olika sätt, där alla sätt inte alltid är helt uppenbara vid 
första anblicken.  
   Allt i linje med den tid vi lever i, hjälper Gud oss att i olika steg ta oss framåt. I riktning 
mot global likväl som vetenskaplig utveckling. Han vill leda oss på ett utvecklande, kreativt 
och positivt sätt som gagnar mänskligheten.  
   Men vår kunskap är inte alltid i förening med Guds vishet och ledning. Och utan den har 
vi inga garantier för att det ska bli bra. Vi har inte alltid den visheten att avgöra vad som är 
det ena och vad som är det andra eftersom vi har svårt att sätta saker i rätt element eller 
perspektiv. Det gäller både vågrätt och lodrätt – det vill säga vår förbindelse med Gud som 
äger all vishet och kunskap samt vågrätt över ett längre tids- och rumsperspektiv: Hur 
påverkar det andra människor och sammanhang över vår jord? 
   När resultaten av forskning med mera, omsätts i handling/resultat är de inte alltid rätt i 
tidigare nämnda avseenden. De är kortsiktiga och görs nog ofta för att de kan göras – utan 
moraliska eller etiska betänkligheter! 

”Mig förutan kan ni ingenting göra” sa Jesus. Det är inte helt sant. Människan gör – och kan 
göra, hur mycket om helst! Men det går inte att alltid göra det rätt ur alla aspekter och 
moraliska/etiska perspektiv! 

 

Slutfundering 
Allt det jag nu skrivit har bara flödat fram såsom det brukar, men det jag tänkte på i början 
var att det i denna skrivboks ”bumerangkommunikationer” ofta kommer ut tankar som 
sällan kommer fram i samtal med människor. Vad beror det på?   
   Är det för att mycket är så flyktigt och ytligt att man inte tar sig tid att lära känna 
varandra? Att man inte alltid är trygg i varandras sällskap så att man vågar klämma ur sig 
sina tankar och funderingar? Att man inte tar sig tid att verkligen lyssna? För när det sker 
kan samtalen bli hur givande och intressanta som helst. 
   Förmodligen finns det, i fler av de människor jag kan möta, skatter som jag inte tagit vara 
på eller haft rätt nycklar för att hitta? 


