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KRISTI FÖRKLARINGS DAG - Jesus förhärligad 

Vi fortsätter med att söka efter en förklaring till frågeställningen Varför 

tillåter en allsmäktig Gud - som är fullkomligt god! - ondskans existens. 

Summering från förra gången: 

Eva ville inte äta av den förbjudna frukten! Hon var inte frestad, utan 

blev övertalad! Därav kan vi dra tre slutsatser:  

1. Djävulen, var den som blev frestad av förbudet, han hade förstånd. 

2. Det var han som genomförde det första upproret mot Guds vilja i 

Edens trädgård genom att övertala Eva, att äta av kunskapens träd.  

3. Gud visste att förr eller senare skulle människan äta av kunskap-

ens träd. Dessutom, Guds ordval: Den dag du äter av det trädet 

skall du dö. En given utgång, eftersom Adam och Eva hade lögn-

ens fader som granne! Följande säger Jesus till judarnas ledare: 

Joh 8:44 Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. 

Han har varit en mördare från första början, och han står utanför san-

ningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger ta-

lar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. 

Reflekterar vi över vad som verkligen står i en text? Två exempel: 

Vi förfasar oss sannolikt över församlingsborna i Korint. Att man är 

osams, så till den grad, att man drar varandra inför hednisk domstol: 

1 Kor 6:1-3 Hur kan någon av er som ligger i tvist med en broder 

komma på tanken att processa inför de orättfärdiga och inte inför de 

heliga! Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Och om ni skall 

döma världen, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att 

vi skall döma änglar? Då bör vi väl klara av vardagliga tvister. 

Där står de märkliga orden: Vet ni inte att vi skall döma änglar? Att du 

och jag skall döma änglar! Nu tar vi exempel två: 

Ef 5:16-17 Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var 

därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. 



Tyvärr är det alldeles för många människor som håller sig till dags och 

veckotidningarnas religiösa artiklar! Att det ”kanske” finns en Gud. Är 

detta den enda kunskapen är människan illa ute. Vi är som får utan 

herde.  

Varför läser vi dessa artiklar? Svaret finns i att människor söker efter 

verklig trygghet inför evigheten. Ung som gammal! Emot oss står da-

gens tidsanda. Den styr bort oss från kunskapen om Guds vilja med oss: 

Att du och jag erkänner oss beroende av Jesu försoning. Att hans för-

soning är evighetens nyckel. Beslutet att vilja vara Jesu lärjunge är 

den trånga porten. Att förkasta Jesu försoning är det största misstaget 

vi kan göra. För att försöka förstå varför en allsmäktig Gud - som är 

fullkomligt god! - tillåter ondskans existens, har vi tillfört följande: 

1. Att ormen – Djävulen – är lögnens fader.  

2. Att du och jag skall döma änglar! Vi … skall alltså döma Djävulen 

och de änglar som följer honom.  

3. Slutligen, att vi aktivt söker förstå, vad som är Guds vilja – genom 

att reflektera över vad som verkligen står skrivet i vår bibel. 

I söndagens evangelium visar sig Jesus i sin gudomliga gestalt. Guds 

son, född som människa till vår jord, för att visa vem Gud är: 

Matt 17:1-8 Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och 

hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de 

var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste 

som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose 

och Elia stå och samtala med honom. Då sade Petrus till Jesus: 

»Herre, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyddor 

här, en för dig, en för Mose och en för Elia.« Medan han ännu talade 

sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som 

sade: »Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till ho-

nom.« När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet 

mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid 

dem och sade: »Stig upp och var inte rädda.« De lyfte blicken, och 

då såg de ingen utom Jesus. 


