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ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv 

Luk 18:9-14 Till några som litade på att de själva var rättfär-

diga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse: 

»Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den 

andre tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: 

’Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, 

tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren 

där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt 

jag köper.’ Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens 

lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet 

och sade: ’Gud, var nådig mot mig syndare.’ Jag säger er: det 

var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den 

som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar 

sig skall bli upphöjd.« 

Reflektion: Vem är herre och hur blir jag rättfärdig? Paulus ger 

oss vägledningen: 

Rom 10:9: Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, 

och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, 

skall du bli räddad. 

I dag tar vi fram svaret på den centrala frågan: Varför tillåter en 

allsmäktig Gud – som är fullkomligt god! – ondskans ex-

istens? Vi börjar med självklar juridik: 

Om en åklagare hör elakt skvaller om dej, kan han då få en dom-

stol att döma dej utifrån talesättet: ”Ingen rök utan eld”? Svaret 

är nej. Åklagaren måste styrka att gärningen är bevisad ”bortom 

varje rimligt tvivel”. 



5 Mos 17:6 För att någon skall straffas med döden måste två 

eller tre personer vittna; ingen … får dödas på ett enda vittnes-

mål. 

Några kapitel senare upprepar Gud kravet på flera vittnen. Vi 

läser: 

5 Mos 19:15 Ett enda vittne är inte nog för att fälla någon för 

brott eller förseelser, vilken synd det än gäller. För att en sak 

skall avgöras måste två eller tre personer vittna. 

Ingen får dömas på enbart ett påstående! Grunden, som gäller 

för domare och nämndemän, är därutöver opartiskhet. Vi tar 

ett exempel: 

Du är domare och det är bevisat att en person slagit ihjäl ditt 

barn, skulle du få sitta domare i den rättegången? Svaret är tvek-

löst nej. Vi läser:  

2 Krön 19:7 Låt fruktan för Herren vägleda er. Ge noga akt på 

vad ni gör, ty hos Herren, vår Gud, finns ingenting orätt, han 

är aldrig partisk, han kan inte mutas.« 

Jesus förkunnar att Gud är fullkomlig. Jesus uppmanar oss att 

vara fullkomliga. Att verkligen söka vara Guds avbild: 

Matt 5:48 Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkom-

lig.  

Han säger inte: Var allsmäktiga så som er fader i himlen är 

allsmäktig!!! 

Gud är fullkomlig. Han är inte partisk Hos en fullkomlig Gud 

får inga goda egenskaper saknas! Fullkomlighet kräver allt. 

Allsmäktighet kräver enbart oändlig styrka!!! Av den anled-

ningen säger Jesus följande:  



Joh 5:22 Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit do-

men åt Sonen. 

Av samma anledning – gudomlig fullkomlighet - kommer Jesus 

inte att döma djävulens änglar. Enbart dela upp oss människor 

utifrån våra val: 

Matt 25:32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han 

skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. 

Självklara rättegångsregler, hindrar helt enkelt Gud och Jesus 

från att döma de fallna änglarna! Återstår Guds avbild: männi-

skan. Utan kunskap om gott och ont, kan inte heller människan 

döma. Varför utfärdar Gud förbudet: Ät inte av kunskapens 

träd? Jo, Djävulen kan inte motstå frestelsen, utan övertalar Eva 

att äta av kunskapens träd. Mot Guds vilja ..! utrustar Djävulen 

sina kommande domare med nödvändig kunskap! Resultat: 

Djävulen möjliggör därmed domen över sig själv!  

Vi har en sak kvar: Du och jag får inte döma Djävulen och hans 

änglar utifrån rykten - alltså obevisade påståenden - i en full-

komlig dom.  

Allt ont som händer i vår värld – oavsett det är jordbävning, 

olycka, sjukdom eller vanliga frestelser– allt detta har sitt ur-

sprung i ondskan.  

  



För att vi – i Guds fullkomliga dom – skall kunna döma, måste 

varje människa själv ha sett eller genomlidit ett okänt antal äng-

lars onda gärningar. Vi vet inte antalet fallna änglar eller Guds 

krav på antal vittnen. Det enkla logiska svaret på varför Gud 

tillåter ondskan under en tid blir: 

Ondskans änglar måste få hålla på med sin ondska, tills varje 

ängel ådragit sig det antal mänskliga vittnesmål - som Gud be-

stämt inför sin fullkomliga dom. Guds krav på mänsklig dom-

stol gäller även Gud själv: 

5 Mos 19:15 Ett enda vittne är inte nog för att fälla någon … 

! 


