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TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor 

Vi börjar med dagens evangelietext, den handlar om att förbli lärjungar: 

Joh 15:1-9 (Jesus säger:) Jag är den sanna vinstocken, och min fader är 

vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje 

gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan 

ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir 

jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte 

sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar 

i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och 

jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som 

inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de 

samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig 

och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min 

fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom 

Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 

Nu fortsätter vi med förklaringen av den centrala frågan: Varför tillåter 

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

Vi behöver en överblick och gör en summering av vad bibeln berättar: 

1. Det första upproret mot Gud skedde i himlen. Guds änglar stred 

mot Djävulen och hans änglar. Dessa kastades ned till jorden. 

2. Observera! Före Guds förbud fanns ingen lag, inget att bryta mot! 

Paulus förklarar i Rom 5:13: Redan före lagen fanns alltså synd i 

världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag.  

3. Eva var inte frestad av förbudet i den lag som Gud utfärdat. Där-

emot frestades Djävulen av förbudet. Han drev igenom männi-

skans syndafall 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, deras granne Djävulen, skulle inte ha gett upp! 

5.  Viktig kunskap: 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.… 

Jesus berättar följande om vem som dömer i Guds dom: 

Joh 5:22 ”Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt 

Sonen, …”  

I domsöndagens text beskriver Jesus att han endast kommer att skilja 

människorna åt. Inte heller han kommer att döma! Vi läser: 

Matt 25:31-34 När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans 

med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och 

alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna 

som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger 

om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som 

står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta 

det rike som har väntat er sedan världens skapelse. 

Vi dömer oss själva – skiljer själva ut oss - genom att avvisa Jesus. Det 

sker när vi struntar i hans försoningsgärning, när vi struntar i att vara 

hans lärjungar. Vi avvisar Jesus genom att inte tro att han är Guds son: 

Joh 3:17-18 Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen 

utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på ho-

nom blir inte dömd, men … den som inte tror är … redan dömd, ef-

tersom han inte har trott på Guds ende sons namn. 

Återigen: Jesus kommer inte att döma! Han kommer endast att dela upp 

oss utifrån vårt eget val. Jesus respekterar fullt ut vår fria vilja: Den som 

inte vill ha följe med honom här i tiden, kommer han inte att tvinga 

att vara med honom i evigheten! Det finns ingen gudomlighet i tvång. 

Således: Vi är fria att förkasta Guds son och hans försoningsgärning. 

Människans prestige medför att oerhört många gör det valet. 

Denna prestige hos oss, som hindrar oss att säga förlåt till varandra och 

hindrar oss att säga förlåt till Guds son samt hindrar vårt lärjungaskap. 

Prestigen styr vår kommande evighet genom att bedra oss, modell: ”Vi 

klarar oss själva, vi struntar i det där med Jesu försoningsgärning.” 


