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SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse 

Då är ni välkomna till Gubbdagis o Tjejträffen i Amandas hus. 

I några av kommande bibliska allmänbildningarna har jag tänkt ta upp 

frågor som det sällan predikas över. Samlande rubrik får bli: Varför? 

Lite mer specifikt: Varför tillåter en allsmäktig Gud - som är fullkom-

ligt god! - ondskans existens? Exempelvis frestelser, våld, olyckor, sjuk-

domar, naturkatastrofer, krig och annat elände. 

Om vi söker på internet, så får man svar, modell: Människan gjorde ett 

val mot Guds vilja. Frågar man en präst, så får man ungefär samma 

svar: Människan valde att gå emot Guds vilja, människan görs ansvarig. 

Vi skall strax läsa om människans syndafall i 1:a Mosebok, men, innan 

vi gör det, skall vi uppmärksamma Guds ordval! Gud säger inte OM du 

äter av kunskapens träd, utan han säger: DEN DAG du äter av det.  

Oftast läser vi texter slentrianmässigt. Vi ger oss inte tid, till att reflek-

tera över vad som egentligen står. Det kan gälla politiska manifestat-

ioner: Vad vill det partiet? Samma sak gäller vår bibel: Vad vill Gud?  

Ordvalet är viktigt. Om Gud använt ordet ”om” så ger det oss alternativ: 

Om du äter av det, då blir konsekvensen döden. 

Däremot orden ”den dag” innebär att det kommer att ske. I 1917 års 

bibelöversättning står det ”när”. Ordvalet medför att Gud visste att män-

niskan skulle äta av kunskapens träd. Bryta mot hans enda förbud. 

Vi skall också veta, att innan Gud uttalade förbudet fanns det ingen lag. 

Ingen möjlighet för människan att göra uppror mot Guds vilja! Vi läser: 

1 Mos 2:15-17 Herren Gud tog människan och satte henne i Edens träd-

gård att bruka och vårda den. Herren Gud gav detta bud: »Du får äta 

av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och 

ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö.« 

Guds ordval är viktigt. Om vi verkligen vill försöka förstå - varför en 

allsmäktig och fullkomligt god Gud, tillåter ondskans existens - då bör 

vi observera följande: Varken Eva eller Adam hade någon egen 



uppsåtlig vilja att bryta mot Guds förbud! Tvärtom! Eva protesterade i 

början, men lät sig till slut övertalas av ondskan själv, lögnens fader: 

1 Mos 3:1-7 Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud 

hade gjort. Den frågade kvinnan: »Har Gud verkligen sagt att ni inte 

får äta av något träd i trädgården?« Kvinnan svarade: »Vi får äta frukt 

från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: 

Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.« Ormen sade: 

»Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten 

öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.« 

Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och 

ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och 

åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Då 

öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop 

fikonlöv och band dem kring höfterna. 

Återigen: Gud visste vad som skulle ske! Guds ordval – att han använ-

der orden ”den dag” - innebar också beslutet att rädda människan: OM 

vi tillstår att vi är beroende av Jesu försoning, då blir vi klädda i Guds 

sons rättfärdighet och han ger oss en plats i himlen! Guds egen son ger 

enbart människan - alltså inte änglarna! – ett enkelt val: Total försoning! 

Med den inledningen är det dags för söndagens evangelium: 

Matt 5:20-26 Jag (Jesus) säger er att om inte er rättfärdighet överträf-

far de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. 

Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som 

dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin 

broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår 

inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte 

helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer 

ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga fram-

för altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka 

och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart 

medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren 

och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, 

du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. 


