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Kampen mot ondskan 

 

Det finns ett litet ord på två bokstäver i bibelberättelsen som vi läste. Det är inget märkvärdigt 
ord, det får sin betydelse först när det står i ett sammanhang. 
Det är det lilla ordet ”om”. 
Man kan ju undra hur ofta använder vi det ordet? Det tror jag ingen av oss räknat på. 
Men visst har du också sagt: 
Om inte Corona viruset drabbar så… 
Om jag hinner… 
Om jag får lust… 
Om jag har råd… 
Eller lite frommare, som de gamla sa: ”om jag lever och Gud dröjer” då… 
 
Man kan ju verkligen undra om det finns något som är säkert. 
 
I bibelberättelsen säger Jesus: ”Det finns inga ”om”. 
 
Vi har så lätt att ställa oss själva i centrum och därmed tänka att utifrån mitt liv och min 
livssituation finns det visst en massa ”om”. 
 
När vi läser det som händer i den här berättelsen så måste vi ändra perspektivet. 
Här är det Jesus som säger att det inte finns några ”om”.  
Han kan vara säker och trygg och vi får i vår osäkerhet ha tillit till honom och hans försäkran. 
 
I tider av oro, när våra ”om” växer, blir stora och ibland kanske till och med övermäktiga, får 
vi söka oss till Jesus precis som pappan i berättelsen gjorde. 
 
Dagens tema är ”Kampen mot ondskan”. Den kampen utkämpar vi inte alltid på de stora 
arenorna, men desto oftare inom oss själva, till exempel när vi ställs inför olika valsituationer. 
 
Kampen mot ondskan handlar alltså inte enbart om att se och ta in världen, att rikta blicken 
utåt. Även om det kanske är lätt gjort och även om det faktiskt ibland, i alla fall 
känslomässigt, gör det lättare för oss, för vad skulle vi kunna göra mot allt det onda som sker i 
vår värld? Mina små handlingar har väl ingen betydelse när länder krigar mot varandra, när 
barn svälter, när gränser stängs, när drogmissbrukare möts på Sergels torg eller när det 
utbryter en pandemi?  
Då är det är väl helt förståeligt att jag inte kan göra något? 
 
Men kanske är det ett sådant här tankesätt som är en del av ondskan? Skulle du och jag 
faktiskt kunna agera på något sätt? 
Ja, det är viktiga frågor att våga funder över! För kampen finns i alla de val som vi gör. 
 
Kampen mot ondskan handlar mycket om att kunna möta sig själv, att vara ärlig mot sig själv. 



Och fundera över hur du och jag agerar i de små besluten, eller hur blir det när vi är tysta, 
eller hur är det när jag bara låta något hända? 
Problemen uppstår inte alltid av medveten elakhet eller ondska, de kan oftare uppstå av till 
exempel stress, trötthet eller rent av utav uppgivenhet. 
 
Det sägs att djävulen bor i de små detaljerna och kanske är det så, i alla fall ibland. 
Kanske är det där vardagsonda, alla de där grå nyanserna som gör att det kan bli tillits-
sprickor mellan oss. 
 
Kanske är det precis det som Episteltexten handlar om när den talar om att vara varken varm 
eller kall, att vara ljum. 
Att vara ljum kan handla om att följa med där det är enklast, att vara med i det som skapar 
minst friktion, att bara låta gå. Så försvarar vi oss med att vi i alla fall inte har gjort något fel.  
Men det kanske blev fel i alla fall! 
 
Jag tror att Gud också bor i de små detaljerna, i de små besluten, i de val vi gör. 
 
Pappan i bibelberättelsen klagade inför Jesus över att lärjungarna, som han hade satt sitt hopp 
till, inte kunde göra något.  
Nu var ju inte en pojke med epilepsi, eller vad det nu var för sjukdom han hade, någon liten 
detalj men lärjungarnas förhållningssätt är väl trots allt, ganska typiskt och för dem kanske det 
var ett ganska litet och enkelt beslut i deras situation. Det blev för mycket för dem, de trodde 
att här hade de ingen makt, här kunde de inte göra någonting. 
 
Att göra gott kan handla om att i tillit våga. Att inse att de val jag gör har tyngd och betydelse. 
Lärjungarnas brist på agerande skapade en tillits-spricka hos pappan, men som tur var kom 
Jesus och pappan kunde gå till honom med sin bön och förklara situationen för honom. 
 
Jesus blir upprörd och säger: ”Dagens människor! Helt utan känsla för Gud. Hur länge ska jag 
behöva upprepa allt? Hur länge ska jag stå ut med det här?” 
 
Jag tänker att Jesus ibland, lite otåligt, behöver säga det till oss också: ”Dagens människor, 
hur har ni det med tilliten?” 
 
Utmaningen för kristna i alla tider har varit att i tillit 
förtrösta på Gud och Guds löften i och till en värld som är allt annat än hel. 
 
Jesus satt aldrig med armarna i kors, likgiltig och ljum, eller maktfullkomlig och överlägsen.  
Han utmanar oss att inte heller göra det.  
Han utmanar oss att frigöra korslagda armar och tankar. 
Han utmanar oss att återerövra tilliten och lita på att ”allt är möjligt för den som tror”. 
 
När Jesus efter mötet med pappan och hans son fortsätter att prata med lärjungarna och 
förklara vad som ska hända, så står det att ”de begrep inte vad han talade om med vågade inte 
fråga”. 
 
Vi får byta perspektiv och rikta blicken från oss själva och alla våra ”om” och i djup tillit våga 
fråga Jesus vad är det du pratar om? Hur kan jag vara med i kampen mot det onda? Vad har 
du för uppgift för mig? 
 



Men vi får också rikta oss till honom med en bön: ”Hjälp mig med mina tvivel och hjälp mig 
lita på att allt är möjligt för den som tror”. 
 
Jag tänker ibland på hur det var en gång när jag hade problem med min dator som hade låst 
sig och jag ringde min son för att få lite support. Han räckte luren till sin kollega och sa ”det 
är min mamma, hon fattar ingenting, hjälp henne”. Kollegan kunde enkelt tala om vilka tre 
tangenter jag skulle trycka på, så var felet avhjälpt. 
 
Ibland behöver vi bara be om hjälp och så får vi en enkel instruktion och kan göra det rätta 
och gå vidare, bara vi vågar att fråga, annars kan allt förbli helt låst, också vi själva. 
 
Kampen mot ondskan handlar i hög utsträckning om att inte vara låst, utan som vi brukar 
sjunga ”Gud ge oss din blick för dolda möjligheter. Ge fantasi att finna nya medel, Gud i din 
tjänst gör oss kloka”. 
 
Visst finns det en massa ”om” i våra liv.  
Men i vår relation till Gud finns inte något ”om”. I den relationen kan vi få leva i en 
fullkomlig tillit. 
 
Det erbjudandet kan du få bejaka genom att nu instämma i trosbekännelsen. 
 
 
 
 


