
Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne 

Hallel-psalmerna – Ps 113–118 – utgjorde för judarna ”lovsången” i eminent 
mening. De sjöngs i samband med påskhögtiden, veckohögtiden (pingsten) 
och lövhyddohögtiden. I templet sjöngs de av leviterna när påskalammet 
slaktades till minne av befrielsen ur Egypten och i hemmen sjöngs Hallel 
också vid påskhögtiden. Psalmerna 113 –114 sjöngs i början av måltiden, 
varefter den andra vinbägaren gick runt. Efter måltiden sjöngs psalmerna 
115–118, varpå den fjärde bägaren följde. Denna sedvana följde också Jesus 
vid hans avskedsmåltid med sina lärjungar: När de hade sjungit lovsången,  
gick de ut till Oljeberget (Matt. 26:30). 

En intressant detalj i sammanhanget är att Ps 118 finns ”inklämd” mellan 
den kortaste respektive längsta psalmen i Psaltaren. De båda omgivande 
psalmerna har olika lovsångteman – i Ps 117 uppmanas hedningarna till 
lovsång och i Ps 119 lovprisas Guds lag / undervisning / uppenbarelse. 

För Martin Luther var Ps 118 ”favoritpsalmen”. Han säger: 
Detta är min egen psalm, min älsklingspsalm. Psaltaren – och för övrigt  
hela Skriften – är förvisso dyrbar, min tröst och mitt liv. Men denna 
psalm är speciell för mig – ”min egen psalm”. Den har varit till stor hjälp  
vid många tillfällen, varit mitt stöd i svåra situationer inför kejsaren,  
kungar och visa män – ja, även när helgonen var mig till föga nytta … 

Psalmen inleds och avslutas med en underbar sanning: Tacka HERREN, ty  
han är god, ty hans nåd varar i evighet. Vid inte mindre än fem tillfällen 
beprisas denna Herrens nåd som är evig. Psalmen andas av lovprisning och 
tacksamhet: Herren är god – Hans nåd varar i evighet! Jag får spontant 
associationer till den apostoliska hälsningen: Nåd vare med er och frid ifrån  
Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! På sätt och vis är därmed allt sagt som 
behöver sägas i samband med ett jubileumstal …!

Låt oss beakta psalmens innehåll – och vad jag kan se så finns det 
åtminstone två perspektiv som är väl värda att lyfta fram. Utgångspunkt och 
tillämpning på: 

• Messisas, Jesus Kristus
• Guds kyrka / församling, d v s kristna i alla tider.

Messisas, Jesus Kristus
Psalmen är messiansk, en profetia om Jesus Kristus. När Jesus hade uppstått 
från det döda och uppenbarat sig för lärjungarna, så hade han ett gediget 



bibelstudium för apostlarna: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose  
lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen, så att det  
förstod Skrifterna (Luk. 24:44–45). Med största sannolikhet hade Jesus vid 
detta bibelstudium även utlagt Ps 118. I verserna 5–18 givs tydliga 
anvisningar om vad Jesus måste genomgå: ett stort mått av lidande, men 
också att kampen leder till seger. Några exempel:

Alla hednafolk omringar mig … De omringar mig, ja, de omringar mig  
… De omringar mig som bin … Man ger mig hårda stötar för att få mig  
på fall …  

Messias befinner sig i en ytterst prekär situation. Som profeten Jesaja 
uttrycker det: Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man 
och förtrogen med lidande. Och än mer – i dödens stund ropar han: Min Gud,  
min Gud, varför har du övergivit mig? 

Mitt i nöden finns dock segertonen angiven.     

I min nöd ropade jag till HERREN och HERREN svarade mig och  
ställde mig på rymlig plats. HERREN är med mig, jag skall inte frukta.  
Vad kan en människa göra mig? HERREN är med mig, han är min  
hjälpare, jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig … HERREN är  
min starkhet och min lovsång, han blev mig till frälsning … HERRENS 
högra hand upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting. Jag skall  
inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 

Messias är den som går genom lidande och död – till liv och seger. 
Döden kan inte behålla honom! Därför anger den senare delen av 
psalmen, verserna 19–27, närmast ett triumftåg, en segerhymn. Vi kan 
skönja och förstå det i uppståndelsens ljus: 

Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Detta är den 
dag som HERREN har gjort, låt oss på den jubla och vara glada! O,  
HERRE, fräls! O, HERRE, låt allt lyckas väl! Välsignad vare han som 
kommer i HERRENS namn! Vi välsignar er från HERRENS hus.  
HERREN är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med  
lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn.   

I NTs ljus kan vi konstatera frukterna av Messias gärning som vi får åtnjuta. 
Aposteln Paulus skriver om Kristus: … han utlämnades för våra synders skull  
och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull … Gud vare tack, som ger oss segern  
genom vår Herre Jesus Kristus. 



Med facit i hand måste vi stämma in i psalmens slutord: Du är min Gud, jag  
vill tacka dig, min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka HERREN, ty han är god, ty  
hans nåd varar i evighet. 

Så långt utläggning och applicering på Kristus, och de frukter som kommer 
oss till del genom hans lidande, död och segerrika uppståndelse. När väl det 
är sagt, kan psalmens innehåll också tillämpas på …

Guds kyrka / församling, d v s kristna i alla tider 
Det inkluderar även Er här, kära vänner i Nordnorge, som firar 10-
årsjubileum. En hisnande tanke – men den är sann: Psalm 118 är adresserad 
till Dig personligen. Den får utgöra Din lovsång, men också på så sätt att 
psalmens själavårdande anligganden får lyftas in i ditt hjärta. Den är oss 
given till meditation, hälsa och läkedom. Martin Luther säger att i Psaltaren 
utläser man en kristens hjärteliv! 

Kom ihåg, det första och sista du får göra är att … Tacka HERREN, ty han är  
god, ty hans nåd varar i evighet. Underbara sanning och verklighet! HERREN 
är min starkhet och min lovsång, han blev mig till frälsning … Jag tackar dig för att  
du svarade mig och blev min frälsning. 
    
Förmodligen känner du igen de stämningslägen av nöd som psalmen 
uttrycker: I min nöd ropade jag till HERREN och HERREN svarade mig och  
ställde mig på rymlig plats. Den som kommer till honom blir inte utkastad, 
bortvisad – det har Jesus lovat! Vi uppmanas att kasta alla våra bekymmer 
på Herren, som har omsorg om oss. – Visst har du på ett eller annat sätt 
erfarenhet av detta?! Och i händelse av att du varit i djupaste nöd och i det 
närmaste gått under, så vittnar Ordet om Herrens nådiga ingripande: Hårt  
har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Här finns också en 
tydlig beskrivning på skillnaden mellan människofruktan och gudsfruktan:

HERREN är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?  
HERREN är med mig, han är min hjälpare, jag kan utan fruktan se på dem 
som hatar mig. Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på  
människor. Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på furstar.  

Ett tänkvärt momentum för oss kristna i det post-kristna samhället av idag. 
Gudsfruktan går före människofruktan!

I texten finns ett avsnitt som ni på ett särskilt sätt knutit till högtiden denna 
helg – den senare delen:



Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.  
HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. 

Ordet om ”hörnstenen” citeras vid inte mindre än fem tillfällen i NT (Matt. 
21:42, Mark. 12:10, Luk. 20:17, Apg. 4:11 och 1 Petr. 2:7). Genomgående 
utläggs denna sanning att Jesus blir till fall respektive upprättelse. Genom tro 
respektive otro utkrystaliseras två helt olika vägar med två olika 
slutdestinationer: liv / död, frälsning / fördömelse, himmel och helvete. 
Aposteln Petrus utlägger detta på följande sätt: För er som tror är den 
(hörnstenen) alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som 
byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till  
fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Det är ljuset av denna 
uppenbarade sanning, som psalmisten utropar: HERREN har gjort den till  
detta, underbart är det i våra ögon. Samma sak lyfter aposteln Paulus fram 
enligt följande: … vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och  
för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi  
Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor,  
och Guds svaghet är starkare än människor (1 Kor. 1:23–25).

När väl denna sanning i sin helhet lyfts fram och beaktats, är det helt 
legitimt att också tillämpa ordet in i ett konkret sammanhang, så som är 
fallet denna helg när Tromsø valgmenighet firar sitt 10-årsjubileum: Av 
Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. I tacksamhet till Herren får vi 
jubla och förundras över vad som Han lagt tillrätta, så att nådens medel kan 
vara i funktion – människor till frälsning. Samtidigt är vi innerligt 
tacksamma till Herren för hans godhet, att Guds folk av nåd, för Jesu skull, 
får leva i syndernas förlåtelse. En tillbakablick bör rimligtvis präglas av 
såväl bön om förlåtelse som innerlig tacksamhet: Du är min Gud, jag vill tacka  
dig, min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd 
varar i evighet. 

Kära vänner – till lykke med dagen! Jag uppmuntrar gärna till fortsatt läsning, 
meditation och bön där Ps 118 får vara i centrum, också in i ett nytt 
decennium!
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