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Predikan av Jenny Arnerlöf 3:e söndagen i fastan – Kampen mot 

ondskan 

 

En nackdel med digitalt-sända gudstjänster är att jag inte kan be er nu 

räcka upp handen om ni har läst mina tankar om dagens bibeltext. 

Tankarna stod i mailet som skickades ut från S:t Peters i onsdags. Där 

påstod jag att vi behöver återerövra ett språk för att kunna tala om 

ondskan.  

 

Ondska är ett svårt ämne att prata om, för det finns så många irrvägar som 

är så lätta att komma in på. Många som har drabbats av det onda har mötts 

av förklaringar som skapat skuldkänslor istället för en tröstande närvaro. 

Behovet att lägga det onda utanför sig själv leder ofta till att vi demoniserar 

andra. Förenklade förklaringsmodeller har också resulterat i kärlekslösa 

domar.  

 

När jag tänker på ondska hamnar jag lätt i stora och extrema fall av ondska. 

Det saknas verkligen inte bevis för ondskans existens. Men långt innan 

ondskan blivit handling har förutsättningar odlats i samhällets, en 

institutions eller en människas inre och livsmönster. 

 

Jesus ägnade sig inte åt att förklara ondskan. Dessutom avfärdade han 

förklaringar av typen orsak och verkan när någon drabbades av sjukdom 

eller olycka. Vid ett tillfälle då lärjungarna frågade om vems synd som var 

orsaken till en mans blindhet, svarade Jesus att varken mannen eller hans 

föräldrar hade syndat. Och när rapporter kom om många som hade 

förolyckats i en katastrof i Jerusalem gjorde Jesus tydligt att det inte var för 

att de var större syndare än de som bor i Galileen.  
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Detta tillvägagångssätt hos Jesus lär oss att ondska inte är något att 

förklara – det är något att stå emot. För att göra det väl behöver vi starka, 

kärleksfulla gemenskap med Jesus Kristus som sitt centrum. 

Det är framförallt i evangeliernas berättelser som ondska personifieras 

som demoner. Men även ord som är synonymer för ondska, till exempel 

”härskarna och makterna”, är såsom personer i Nya testamentets brev. 

Framför allt skriver Paulus om Synden och Döden som personifierade 

fenomen. Det var alltså deras språk för erfarenheter av förtryck och 

personlig kamp. Men antikens världsbild är stötande för moderna 

människor, eftersom vår optimism går stick i stäv med den tidens 

bildspråk.  Det är till vår fördel om vi kan se sanningen som Bibelns 

bildspråk ger uttryck för utan att fastna i bildspråket.  

 

Under 1900-talet har det skett förfärliga händelser av obeskrivlig ondska: 

folkmord, världskrig, atombomb, svält och så vidare. Vilket språk har vi för 

att uttrycka detta? Även sekulära journalister och författare började söka 

efter bilder och begrepp för att beskriva och reflektera om ondskan. De 

kom fram till insikten att ondskan inte försvinner för att man förtiger den – 

tvärtom snärjs man lättare av dess mekanismer som verkar så bra. 

 

En person som svarade på den svåra kallelsen att säga något vettigt om det 

onda var historikern och religionsvetare Jeffrey Burton Russel. Under 

1970-talet skrev han fram en bild som kan vara till hjälp idag. Så här skrev 

han:  

 

”Ondskan existerar i vår kosmos som hålen i en schweizerost. Hålen finns 

där, men enbart som icke-ost. De har ingen existens skild från osten. 
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Liksom man inte kan äta en ost och slänga hålen i en låda, kan man inte ta 

bort det goda och sätta ondska i en annan kategori”.  

 

Slut citat. Ondskan har alltså ingen egen existens, och samtidigt är den inte 

ingenting. Ondskan är ett slags makt som vill hindra allt skapat från att vara 

såsom Gud menade för det att vara. 

 

Evangelietexterna i början av fastetiden har presenterat för oss tre 

huvudaktörer.  

* Vi har mött Gud och hört Guds röst genom Kristus.  

* Vi har hört människors röster och läst om deras handlingar.  

* Och vi har hört ondskans röster eller anat dess närvaro.  

 

Nya testamentet förutsätter att Guds skapelse är som en schweizerost – 

god i grunden men ockuperad av en ond makt. I dagens evangelietext talar 

Jesus om den negativa kraften i tillvaron genom sin märkliga liknelse om 

”den starka mannen”. Det som är anmärkningsvärt är att Jesus ser sig själv 

som en invaderande kraft. Jorden har blivit såsom en gård för ondskans 

främmande makt, av Jesus kallad ”en stark man”. Bland vapnen som den 

starke använde för att behålla sin makt över gården fanns ”döden” och 

”synden”; två kraftfulla makter.  

 

Döden är den näst starkaste kraften över oss människor. Men med sin 

liknelse hävdar Jesus att han är den starkare, den som övermannar 

ondskan och berövar den makten över människorna. Jesus uppståndelse är 

i kristen tro bekräftelsen att hans liknelse stämmer med verkligheten.  
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Varför berättade då Jesus denna liknelse om den starke mannen? Det var 

ett svar på folkets reaktioner över att Jesus hade helat en person som var 

stum. En del, kanske merparten av folket, häpnade och förundrades. De 

förstod att något alldeles extraordinärt hade skett, och de visade sin 

förvåning över det som hänt.  

 

Så fanns också en annan grupp, som anklagade Jesus för att vara allierad 

med den ondska som han drivit ut ur den stumme mannen. De erkände 

alltså att Jesus hade gjort något som pekade på en överjordisk makt. Men 

de hittade på ”fejk news” som hånade Jesus makt. De utövade verbalt våld, 

som blev ett tydligt exempel på den kamp mot ondskan som Jesus hade 

börjat i öknen, strax efter sitt dop. 

 

Den tredje gruppen var de som inte vågade säga vad de egentligen tyckte. 

Evangelisten Lukas skriver att de ville ”sätta honom på prov”. Det är 

samma fras som användes i kapitel fyra om Jesus konfrontation med Satan i 

öknen. Jesus svar till dessa motståndares nonchalans visar att det fanns 

ingen större skillnad mellan dem och de andra, eftersom de undvek en ärlig 

brottning med den stumme personens livssituation och vad Jesus gjort för 

honom. Det ville inte se förändringar. Man ville blundade för Jesus kraft, 

som var kraften av Guds rikets närvaro.  

 

Låt oss konstatera: Vägran att bekräfta det goda som gott är en form av 

aningslös blindhet. Det kan se ut att vara relativt ofarligt, men det är ett 

litet steg i riktning mot att snärjas av ondskan och stå i dess tjänst. När vi 

vägrar att erkänna det goda, särskilt det goda i vår fiende, göder vi en brist 

på generositet som hindrar kärlekens möjlighet att växa och frodas i oss.  
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Jesus liv visar att kärlek är vårt enda tillförlitliga vapen i all slags kamp mot 

ondskan. Det främsta och bästa sättet att stå emot ondskan är att, såsom 

Jesus gjorde, välja att älska våra fiender och bekräfta det som är gott i dem. 

Det är ett sätt att inte låta ondskan få sin fot över tröskeln in i våra liv. 

Detta kan vi göra för att Kristus har gett oss sin helige Ande som verkar i 

oss så att vi både i vilja och gärning förverkligar Guds syfte.  Kristus seger 

över ondskan är grunden för all vår hopp, tro och kärlek och han är vårt 

skydd i kampen mot ondskan. Amen. 


