
- Har du någon gång blivit orättvist behandlad pga. din tro? 
 

Vi läser hur kristna i Nordkorea blir orättvist behandlade där dom 

fängslas, torteras och till och med dödas för sin tro. 

 

- Varje söndag så brukar vi be för ett land och en församling, 

organisation eller missionär på vårt möte och idag kommer vi be 

för en församling där en av våra medlemmar kom till tro innan han 

flydde till Sverige.  

 

Pga. att vi spelar in detta så vill jag inte i predikan nämna namnet på 

församlingen eller i vilket land den finns. 

 

- Dom kristna i denna församling har fått utstå mycket orättvisa på 

grund av sin tro där polisen följer efter och trakasserar dom.  
 

Myndigheten i landet har tvingat arbetsgivare att säga upp medlemmar 

från deras jobb och man håller just nu i domstol på att föröka ta ifrån 

dom lokalen där dom brukar träffas.  

 

- I det land som denna kyrka ligger i så sitter också oskyldiga kristna 

just nu i fängelse för sin tro. 

 

Har du någon gång blivit orättvist behandlad pga. din tro?  

 

- Själv så har jag blivit mobbad i skolan för att jag är kristen och 

förlöjligad i arbetslivet och hånad av människor när jag berättat om 

Jesus. 

 

Jag har också erfarit hur en man blev attackerad och slagen för sin tro 
när jag var med några vänner och evangeliserade i en annan stad. 

 

- Några av er vet jag har liknande erfarenhet där man pga. att man är 

kristen blivit utfryst i skolan, arbetet eller på fritiden. 

 

Det finns dom bland er som har blivit hotade, det finns till och med 

några av er som suttit i fängelse för er tro i andra länder. 

  



- Men när det gäller Sverige så i jämförelse med dom kristna i 
Nordkorea och i församlingen som jag just nämnde så är den 

orättvisa behandling som vi som kristna får möta relativt mild. 

 

Men sakta så förändras situationen även här. Vårt största politiska parti 

kom för en tid sedan ut med ett av deras vallöften som är att förbjuda 

religiösa skolor och däribland kristna friskolor.  

 

- För ett antal år sedan så gavs ett politiskt förslag att barn under 

12år inte skulle få delta i någon form av religiös aktivitet. Detta gick 

inte igenom. 

 

I en undersökning från 2010 som gjordes av Linnéuniversitetet i Växjö så 

sa 19% att dom var för att förbjuda religiös aktivitet för barn och 30% 

ställde sig neutrala till ett sådant förbud. 
 

- Sen denna studie gjorts så har mer människor blivit antireligiösa 

och det visar i vilken riktning Sverige sakta är på väg. 

 

Men det är inte bara på det politiska planet som vi som kristna kan 

komma att drabbas av orättvisa utan förföljelse från individer och 

förespråkare från andra religioner kommer också att öka. 

 

- En indikation på detta är den studie som GP 2016 rapporterade om 

där 11% procent av eleverna i dom skolor som undersökts i 

Nordöstra Göteborg står bakom våldsbejakande ter... 

 

Jag säger inte detta för att skrämmas, utan för att vi istället när vi får 

möta orättvisa pga. vår tro att vi ska göra vad Jesus uppmuntrar till i vår 

text för idag från Lukas 18:1-8. 
 

- Här så uppmanar Jesus sina lärjungar i väntan på hans återkomst 

att alltid be utan att tröttna.  

 

Varför ska vi då när vi får möta orättvisa för vår tro alltid be och inte 

tröttna? 

 



- Vänligen gå med mig till Lukas 18:1-8 som ni hittar på sidan 810 i 
dom gröna biblarna. 

 

1 Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be 
utan att tröttna: 2 "I en stad fanns en domare som varken fruktade 
Gud eller hade respekt för människor.  
3 I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och 
sade: Ge mig rätt mot min motpart!  
4 En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag 
inte fruktar Gud eller har respekt för människor  
5 ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. 
Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande.” 
6 Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. 7 Skulle 
då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och 
natt? Han lyssnar tålmodigt till dem.  
8 Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen 
finna tron på jorden när han kommer?" 
 

[Bön] 

 

- Jesus hade just i slutet på Lukas 17 talat till sina lärjungar om hur 

det kommer vara när han återvänder till denna jord och om vikten 

av att vara redo. 

 

I vers. 22 i Lukas 17 så sa Jesus till lärjungarna: Det ska komma en tid då 
ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni 
kommer inte att få det.   
 

- I vår text för idag i Lukas 18 så kommer det komma en tid då 

lärjungarna kommer att bli orättvist behandlade för sin tro och 
Jesus avslutar detta stycke med att säga: Kommer människosonen 
att finna tron på jorden när han kommer? (vers 8) 

 

Så vi ser i kontexten att Lukas 18 har att göra med tiden i väntan på Jesu 

återkomst.  

 

- Just nu i Lukasevangeliet så börjar vi närma oss slutet på den 

tematiska vandring i Luk 9-19 där Jesus och lärjungarna är på väg 



till Jerusalem där Jesus skulle dö och uppstå för att rädda sitt folk 
från deras synder. 

 

Och på denna väg så börjar motsättningarna mot Jesus och hans 

efterföljare att gradvis öka och kommer att kulmineras i Jesu död.  

 

- I detta och den orättvisa som dom men även vi kan få möta så 

betonar Jesus i v.1 vikten av att dom alltid ska be och inte tröttna 

och det samma gäller oss kära syskon.  

 

Detta är ett tema som återkommer i Lukasevangeliet som i Luk 21:36 

Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma 
och kunna bestå inför Människosonen. 
 

- Och 2ggr i Getsemane: ”Be att ni inte kommer i frestelse.” (Luk 
22:40, 46)  

 

Så när vi blir orättvist behandlade för vår tro så ska vi alltid be utan att 

tröttna eller utan att tappa modet som det också kan betyda. 

 

- Men ack så benägna vi är att göra motsatsen och det är därför 

Jesus uppmannar oss att be och inte tappa modet. 

 

Men varför ska vi i väntan på Jesu tillkomst under den orättvisa vi får 

möta alltid be och inte tröttna? 

 

- För att förklara detta för oss så berättar Jesus en liknelse. I en stad 

fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för 

människor. 

 
Denna domare uppenbarade motsatsen till dom karaktärsdrag som kung 

Josafat i 2 Krön 19 uppmanade dom domare som han tillsatte att sträva 

efter: 

 

- Nämligen att frukta Herren och inte göra det som är orätt genom 

att vara partiska och ta mutor. Men domaren i denna liknelse 

varken fruktade Gud eller hade respekt för människor.   

 



I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och 
sade: Ge mig rätt mot min motpart!  
 

- Denna änka var nödvändigtvis inte gammal då många på den här 

tiden inte blev äldre än 30 år.  

 

Tänk dig för ett ögonblick in i hennes situation. Tänk om du var hon. 

Under denna tid så hade man inte ett skyddsnät på samma sätt som vi 

har idag. Man hade ingen a-kassa eller socialkontor där man kunde få 

hjälp.  

 

- Skulle du varit i hennes sandaler så skulle du troligen varit helt i 

beroende av andras välvilja gentemot dig. 

 

Om du inte skulle haft någon familj som kunde ta hand om dig så skulle 
du varit i en mycket utsatt situation. 

 

- Och här så har hon utsatts för någon som berövat hennes rätt. Vi 

vet inte vad det handlar om men kanske hade det att göra med 

hennes arv. 

 

Hon hade förlorat sin man och berövats sin rättmäktiga rätt och nu går 

hon gång på gång och vädjar till domaren. Ge mig rätt mot min motpart!  

 

- Tillsammans med faderlösa och främlingar så befann hon sig i en av 

samhällets mest utsatta grupper. 

 

Det är dessa grupper som vi speciellt ser att Gud i GT har ett speciellt 

hjärta för och som han uppmanar sitt folk att ta hand om. 

 
- Men den orättfärdige domaren struntade i det. Vi vet inte om 

domaren bara vara likgiltig gentemot änkan eller om hennes 

motpart mutat domaren. 

 

Men änkan fortsatte att komma till honom och han ville inte ge henne 

rätt men så till slut så sa domaren för sig själv: ”Även om jag inte fruktar 
Gud eller har respekt för människor ska jag ändå ge den här änkan rätt, 



eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med 
sitt springande.” 

 

- Hennes uthållighet gjorde att domaren till slut gav med sig. Det 

som här översätts med: ”Annars pinar hon till slut livet ur mig” 
kommer från ett ord som vanligen betyder att slå eller att ge någon 

ett svart öga genom att slå till dom. 

 

Hennes ständiga springande skulle om han inte gick med på vad hon ville 

leda till att han symboliskt fick ett svart öga. 

 

- Antingen i betydelsen som Folkbibeln här för fram att hon pinar 

livet ur honom. Att han blir så trött på hennes springande. 

 

Eller i betydelsen att hans rykte svärtas ner och han fick stå där med 
skam. 

 

- Varför berättade då Jesus denna liknelse för att säga att vi alltid bör 

be och inte tröttna? 

 

Var det för att Gud är som den orättfärdige domaren? Nej, nej, nej, nej. 

Denna liknelse ger oss en kontrast mellan Gud och den orättfärdige 

domaren där Jesus använder ett hur mycket mer argument.  

 

- Varför ska vi då alltid be och inte tröttna: Vi får två skäl: 

 

För det första i v. 7-8a: Om den orättfärdige domaren skaffade kvinnan 
rätt: Hur mycket mer skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som 
ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger 
er: Han ska snart skaffa dem rätt. 
 

- Om till och med den orättfärdige domaren gav änkan rätt så hur 

mycket mer ska då inte Gud skaffa oss rätt. Gud kommer skaffa oss 

rätt eftersom han är rättfärdig.  

 

Abraham sa: Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som 
är rätt? (1 Mos 18:25) 

 



- Mänskliga domare och domstolar fattar orättfärdiga beslut och till 
och med tvingas följa orättfärdiga lagar som går emot Gud. 

 

Men Gud är måttstocken för vad som är rätt och fel och en dag så 

kommer alla att få träda fram inför honom för att hållas ansvariga för 

sina handlingar.  

 

- Även då Gud redan här i detta livet straffar ondska så kommer han 

vid Jesu tillkommelse i den högsta domstolen fullt ut att ta itu med 

all orätt. 

 

Då kommer allt dolt att uppenbaras. Som kristna så ska vi inte hämnas 

på dom som behandlar oss illa utan som Jesus sa vända andra kinden till 

och överlämna domen till Gud om vilken det står skrivet: 

 
- Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren (Rom 12:19). 

 

Eftersom Gud är rättfärdig så ska han så mycket mer skaffa rätt för sina 

utvalda. 

 

- Men inte bara det hur mycket mer ska enl. v.7 Gud då inte skaffa 

rätt åt sina utvalda och detta pga. hans kärlek.  

 

Till skillnad från den ohederlige domaren som bara såg änkan som en 

besvärlig person som störde hans vardag så har Gud i sin oerhörda 

kärlek utvalt sitt folk.  

 

- Han har som Ef 1:5 talar om i sin kärlek genom Jesus Kristus 

förutbestämt att vi som kristna skulle tas upp som hans barn enligt 

sin vilja och sitt beslut. 
 

Tänk dig för ett ögonblick på en jordisk far i förhållande till den 

orättfärdige domaren. Skulle dom ge sina barn en sten när dom ber om 

bröd eller en orm när dom ber om fisk. 

 

- Nej, nej. Jesus sa i Matt 7:11: Om ni som är onda förstår att ge era 
barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge 
det som är gott åt dem som ber honom. 



 
Trots att vi förtjänar helvetet, trots att vi förtjänar domen så har Gud i 

sin oerhörda kärlek utvalt alla som omvänder sig och tror till att bli hans 

älskade barn. 

 

- Om vi nu är hans utvalda älskade barn, hur mycket mer ska han då 

inte än den orättfärdige domaren tålmodigt lyssna till oss när vi ber 

och skaffa oss rätt. 

 

Och det är just med tilliten som ett litet barn som vi ser i den 

efterföljande texten som är sättet på vilket vi ska komma inför Gud. 

 

- Varför vi ska vara uthålliga i bön är inte för att Gud inte hör oss. 

Han är inte döv. Men vi måste inse att rättvisa inte alltid kommer 

med en gång. 
 

Självaste anledningen till varför Jesus berättade denna liknelse är för att 

lära oss att be och inte bli missmodiga även då svaret på våra böner 

dröjer.  

 

- Det är här uthålligheten kommer in. Jesus lovar oss inte ett liv utan 

förföljelse, lidande och svårigheter. 

 

Snarare tvärt om så var det detta han här förberedde lärjungarna på. I 

Joh 15:20 så sa han: Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. 
 

- Och det var detta som väntade apostlarna. Apostlagärningarna är 

full med beskrivningar om hur orättvist Jesu efterföljare 

behandlades.  

 
På Paulus första missionsresa så tvingades han när han predikade 

evangeliet pga. förföljelse fly från plats till plats. 

 

- Men sen så återvände han och Barnabas till dom platser dom varit 

på och styrkte lärjungarna och uppmanade dom att förbli i tron.  

 

Dom sa i Apg 14:22 att vi måste gå genom många lidanden för att 

komma in i Guds rike. 



 
- Guds rike är ännu inte fullt ut här. Detta är något vi väntar på vid 

Jesu tillkomst. 

 

Kära bröder och systrar, även vi måste gå igenom många lidanden för att 

fullt ut komma in i Guds rike. 

 

- Det är därför du och jag behöver härda ut i bön och inte tröttna 

och tappa modet.  

 

Förtrösta på att Gud är rättfärdig och att han är vår älskade Far som har 

vårt andliga bästa i fokus. Han vet vad som är bäst för oss. 

 

- Men varför svarar då inte Gud nu! Jag vill ha ett svar nu. Jag är trött 

på all orättvisa.  
 

Varför, hur länge Herre? Aposteln Petrus skriver till dom utvalda som var 

kringsprida i nuvarande Turkiet och fick möta mycket lidande och 

förföljelse.   

 

- Petrus skrev till dom för att uppmuntra dom att vara uthåliga och 

ha sitt fokus på himlen. 

 

I sitt andra brev så tar han upp frågan med hur länge Herre, varför 

skaffar du oss inte rätt, varför uppfyller du inte dina löften? 

 

- Och hur många gånger har inte du och jag blivit hånade för detta. 

Titta hur världen ser ut. Se på all orättvisa, se på allt lidande. 

 

Hur kan Gud finnas när allt detta får pågå. Hur kan Gud vara god när jag 
får genomgå allt detta svåra? 

 

- Men säger Petrus i 2 Pet 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla 
sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, 
eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall 
få tid att omvända sig. 

 



Varför Jesus ännu inte har kommit, varför han ännu inte har straffat all 
orättvisa är som Petrus här säger ”eftersom han inte vill att någon skall 
gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.” 
 

- Detta är ett utryck för Guds godhet som enl. Rom 2:4 leder oss till 

omvändelse.   

 

Jesus har ännu inte kommit för att människor ska få tid att omvända sig. 

Trots lidande, trots orätt så är ändå denna väntan ett utryck för Guds 

godhet att människor ska få tid att omvända sig.   

 

- Och det är därför som Jesus i slutet på Luk 17 uppmannar mänskor 

att vara redo. 

 

Det kommer en tid då det är för sent. Det kommer en tid då 
strömbrytaren slåss av för oss i detta jordeliv och vi får träda fram inför 

Gud på domens dag. Är du redo? 

 

- Nu, just nu är tiden att gensvara innan det är försent.  

 

Så varför Gud fortfarande tillåter att orättvisa på denna jord får finnas är 

för att människor ska få tid att omvända sig. 

 

- Men en dag så kommer det bli helt slut på alla orättvisor då Gud 

kommer straffa all ondska och fullt ut kommer skaffa sin utvalda 

rätt. 

   

Vi har nu sett på första skälet till varför vi under orättvisa i väntan på 

Jesu tillkomst alltid borde be utan att tröttna och inte tappa modet. 

 
- Därför att Gud som är rättfärdig och full av kärlek så mycket mer än 

den orättfärdige domaren, kommer att skaffa sina utvalda rätt.  

 

Det andra och sista skälet till varför vi alltid bör be och inte tröttna det 

får vi i slutet på vers 8 som är en varning.  

 

- När vi får genomgå orättvisa och vi ber till Gud och det känns som 

han inte hör oss. 



 
När det står att han snart ska skaffa dom som ropar rätt och när vi läser 

om hur Jesus snart ska komma, men vi ännu inte erfarit att han kommit.   

 

- Då är det lätt att tvivlet kan börja komma och det är därför Jesus 

ger oss denna varning i v.8: Men ska Människosonen finna tron på 
jorden när han kommer? 

 

Som kristna under svårigheter så behöver vi uthållighet. Efter att Paulus 

på sin första missionsresa återvände till dom nykristna som fick möta 

förföljelse som vi nyss citerade så uppmanade han dom nytroende att 

förbli i tron.  

 

- Detta gör vi genom att ständigt be och inte tröttna.  Att vi söker 

honom, den trofaste, den ende som kan bevara oss till slutet. 
 

I sitt första brev till dom förföljda i nuvarande Turkiet så sa Petrus i 1 Pet 

4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni 
kan be.  
 

- Om slutet var nära då så är det än närmare nu. Men vi har en 

fiende som Petrus nämner i nästa kapitel där han i 5:8-10: 

 
8Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som 
ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9Gör motstånd 
mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen 
utstår samma lidanden. 10All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga 
härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, 
sedan ni en kort tid har lidit. 11Hans är makten i evighet, amen.  
 

- Vi måste vara förståndiga, nyktra och vaksamma i bön. Eftersom 

vår motståndare djävulen går runt och letar efter vem han kan 

sluka. 

 

Har du någon gång mött ett lejon? Vid ett tillfälle så besökte vi 

djurparken i Tunis när Lydia var liten. 

 



- En av djurvårdarna vinkade på oss att komma och tog med oss 
bakom burarna där dom hade lejonen. 

 

Han tog upp en köttbit och retade lejonet som sprang mot gallret och 

rött så man började rysa. 

 

- Min första tanke var ifall buren som skakade skulle gå sönder. 

 

Här stod vi en halvmeter från ett rasande lejon. Djävulen är värre än ett 

ursinnigt lejon.     

 

- Och sättet som vi står emot honom som Petrus säger är först i 

texten innan genom att be och sen i v.9 genom att 9Gör motstånd 
mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i 
världen utstår samma lidanden. 

 

Men sen så kommer det underbara löftet i v.10 10All nåds Gud, som har 
kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, 
styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. 
 

- I denna värld så får vi lida, möta förföljelse och orättvisa men låt 

oss härda ut i bön så att vi står orubbliga i tron och låt oss ta till oss 

det härliga löftet att Jesus ska upprätta, stödja, styrka och befästa 

oss, sedan vi en kort tid har lidit. 

 

I denna tid som vi nu lever i där vi mer och mer kommer att bli orättvist 

behandlade för vår tro så låt oss med bönens hjälp härda ut i tro.  

 

- Här så är vår tillit till Gud så viktig. Att vi likt ett barn i tro förtröstar 

på honom som vår älskade far.  
 

Vad är det då vi ska be om: Från Skriften så kan vi be om allt som 

behagar Guds vilja. Här i vår text så är det uppenbara att vi vädjar till vår 

rättfärdige, älskade Gud att han ska skaffar rätt åt sina utvalda. 

 

- Vi måste stå i gapet för våra kristna bröder och systrar runt om i 

denna värld som blir orättvist behandlade och förföljda för sin tro. 

 



Att vi ber att Gud ger dom uthållighet i tron mitt under lidande och att 
Herren skulle ge dom rätt. 

 

- Vi behöver också be för oss kristna i detta land att Gud trots det 

utryck av hans vrede som just nu enl. Rom 1 uppenbaras i vårt land 

att han skulle vara barmhärtig och skaffa oss rätt. 

 

Låt oss också som Bibeln lär oss be för överheten, för alla i ledande 

ställning (1Tim 2:2) och detta speciellt under detta valår. 

 

- Och vad är väl mer passande att be i väntan på Jesu tillkommelse 

än utifrån de principer som Jesus lyfter fram i bönen Fader vår.  

 

Tillkomme ditt rike. Kom snart älskade Herre Jesus. Upprätta fullt ut ditt 

rike så att vi föralltid får vara med dig i ditt rike som ska befästas och 
stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid (Jes 9:7).  

 

- Det är tillkomme ditt rike, alltså att kung Jesus skulle komma som 

förföljda kristna genom alla tider har bett. 

 

I den tidiga kyrkan så använde man sig av det arameiska böneropet 

Marana tha som betyder Herre kom! Tillkomme ditt rike. 

 

- I Fader vår så har vi också dom passande orden: Inled oss inte i 

frestelse utan fräls oss från ondo eller den onde som det också kan 

betyda.  

 

Bevara oss från festelse och fräls oss från allt ont och den onde. Jesus sa: 

ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer? 

 
- Herre fräls oss ifrån ondo och den onde. Låt oss stå orubbliga i tron 

och bevara oss till den dag då du kommer åter. 

 

Vi har nu sett varför vi när vi får utstå orättvisa i väntan på Jesu tillkomst 

alltid ska be och inte tröttna. 

 

- Låt oss avslutningsvis ställa oss frågan: Varför kan vi 

överhuvudtaget göra detta? 



 
Det finns ett större problem och det är att vi är lika änkans motpart. Den 

som har gjort det som är orätt.  

 

- Vi har alla genom vår synd gjort det som är orätt inför Gud. Vi har 

inte älskat honom av hela våra hjärtan och vår nästa som oss själva. 

 

Vi har brutit mot hans lag och gjort uppror mot hans goda styre. Vi har 

syndat i tankar, ord och gärningar och vi är skyldiga och Gud är rättfärdig 

och rättvis. 

 

- Det enda rätta vore att vi blev straffade, bort från Guds närvaro 

och in i helvetet. 

 

Men den goda nyheten är den största orättvisan i världshistorien. Vad 
menar du Daniel, har du blivit tokig? 

 

- Hur kan den största orättvisan vara goda nyheter? Jo, eftersom 

Gud Fadern såg att det var kört för oss, att vad som återstod bara 

var evig dom så sände han Jesus för att rädda oss från det rättvisa 

straff vi förtjänar. 

 

Jesus som är allt igenom rättfärdig, levde det liv vi inte kunde leva och 

dog den död som vi med rätta skulle dö. 

 

- Han tog på sig det straff som vi gjort oss förtjänta att straffas med 

och han uppstod för vår rättfärdighets skull (Rom 4:25). 

 

Han som inte visste av synd honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för 

oss så att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud (2 Kor 5:21).   
 

- Jesus gick självmant igenom världshistoriens största orättvisa när 

han den oskyldige dog i skyldigas ställe för att rädda oss från vår 

orättfärdighet till en underbar evighet in i hans rike. 

 

Hur är det med dig min vän? Är du redo för Jesu tillkomst? Gud han är 

inte som den orättfärdige domaren som struntade att ge rätt åt den 

oskyldige och lät den skyldige gå fri. 



 
- Gud kommer att skaffa hans utvalda rätt och straffa alla som gör 

uppror mot honom. 

 

Frågan är: Vad förtröstar du på? Jesus sa ska Människosonen finna tron 
på jorden när han kommer? 

 

- Tro kommer han att finna men på vad. Vad sätter du din tillit till? I 

den efterföljande texten så befann sig två män i templet för att be. 

En farisé och en publikan. 

 

Farisén förtröstade på sig själv, medan publikanen förtröstade på Gud 

och gick därifrån rättfärdig. 

 

- Sen så har vi exemplet med att vi måste komma med samma tillit 
som ett barn för att komma in i Guds rike. 

 

Vidare så läser vi om den rike mannen som förtröstade på sina 

rikedomare istället för på Gud. 

 

- Hur är det med dig? Förtröstar du likt farisén på dig själv eller som 

den rikemannen på dina tillgångar eller kommer du likt publikanen 

inför Gud och ber att Gud ska vara nådig mot dig? 

 

Kom inför honom likt ett barn med full förtröstan i tro på att han kan 

frälsa dig och som kristen med tillförsikten att han likt din älskade far 

kommer att svara på din bön. 

 

- Varför vi överhuvudtaget kan be utan att tröttna är just på grund 

av vad Jesus gjorde på korset. 
 

Låt oss nu i gensvar till hans frälsning och i väntan på hans tillkomst leva 

ut Jesu uppmaning att med ett barns tillit komma inför Gud som vår 

älskade far. 

 

- Att trots dom orättvisor vi får möta med tillförsikt och visshet om 

att Gud hör oss alltid be och inte tröttna. 

 



Änkan hade ingen annan utväg än att vädja inför domaren. Du kanske 
just nu befinner dig i en liknande situation eller vet någon annan som 

befinner sig där. 

 

- Låt oss inte tveka utan med full tillit och förtröstan frimodigt gå 

fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp 

i rätt tid. 

 

Låt oss be. 

 

 

 

 

 


