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ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn 

Vi fortsätter arbetet med en förklaring till frågeställningen Varför tillå-

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

Först en summering: 

1. Eva ville inte äta av den förbjudna frukten! Hon var inte frestad! 

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

3. Han genomförde det första upproret mot Guds vilja i Edens träd-

gård genom att övertala Eva, att äta av kunskapens träd.  

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

ens träd. Vi har Guds ordval: Den dag du äter av det trädet skall 

du dö. Därutöver hade de lögnens fader – djävulen - som granne! 

5. Du och jag skall döma djävulen och hans änglar! 1 Kor 6:3 Vet ni 

inte att vi skall döma änglar?  

6.  Paulus uppmaning att överge den lättjefull tron: Ef 5:17 Var där-

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

Vill jag inte ens försöka förstå vad som är Guds vilja, då tillhör jag 

sannolikt den grupp som Jesus talar om i söndagens text: 

Matt 7:21 Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in 

i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. 

Tomma ord, leder inte till himlen! Att öppet erkänna sitt behov av Jesu 

försoning och viljan vara Jesu lärjunge, det ger oss en plats i himlen. 

Vill jag verkligen vara Jesu lärjunge, då vill jag vara som han. Försöka 

förstå hans vilja med mitt liv för varje dag. Verkligen försöka lära och 

förstå. En lärjunge är inte automatiskt lik mästaren! 

Om vi vill försöka förstå varför en allsmäktig Gud - som är fullkomligt 

god! - tillåter ondskans existens, behöver vi skaffa oss en överblick. Vi 

håller just nu på med det och jag började med en summering. 

Det första upproret på jorden skedde i Edens trädgård. Var upproret i 

Eden, det allra första upproret? Svaret måste bli: Nej. Bibeln berättar: 



Jes 14:12-14 Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens 

son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var 

du som sade till dig själv: »Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds 

stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe 

i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste.« 

Profeten Jesaja fick insikten, att det allra första upproret skedde i him-

len. En mycket högt uppsatt ängel – numera kallad Satan och Djävulen 

– ville bli mäktigare än Gud. Vi förstår det av orden vi hörde:  … Ovan 

Guds stjärnor skall jag resa min tron …  

Lärjungen Johannes skriver i sin uppenbarelse: 

Upp 12:7-14 Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar 

gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han 

övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och 

han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och 

Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och 

hans änglar störtades ner med honom 

Jesus säger följande till sina lärjungar: 

Luk 10:17-18 De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: »Herre, till 

och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn.« Han svarade: 

»Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. 

Varför Gud, i sitt ord – i bibeln - spridit ut delar av ett sammanhang, vet 

jag inte. En reflektion utifrån söndagens text: De som inte söker förstå 

– de som är ointresserade av Guds vilja - är inte Jesu lärjungar: 

Matt 7:15-21 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er för-

klädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall 

ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på 

tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig 

frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd 

bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i 

elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger 

’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som 

gör min himmelske faders vilja. 


