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Predikan av Jenny Arnerlöf – Kampen mot ondskan - 2022 

Händelserna i Ukraina har fått mig att fastna för texten om Guds rustning 

från Efesierbrevet. Hur man klär sig för strid ser annorlunda ut i vår tid, 

men det lyfter ändå för mig den till synes uppenbara dissonansen eller 

spänningen med tanke på alla som har dött trots att de har tagit på sig Guds 

rustning. ”Är inte rustning till för att skydda liv?” Jag tror att många av oss 

är frestad att tänka så. I fastetiden kan vi gott och väl ta den tanken ett steg 

längre och fråga om Kristus själv hade Guds rustning på sig när han hängde 

på korset? Svaret på den frågan är ett otvetydigt ”ja” men utvecklingen av 

det ska vi återkomma till.  

 

Den röda tråden som löper genom alla dagens texter förutom Psaltarens är 

klädsel. Guds klädsel. Vi har många metaforer för Gud: kung, herde, läkare 

(som Jesus är i dagens evangelietext), jordbrukare, räddare; det finns flera 

men dessa är de vanligaste. I kampen mot det som är ond kan man se varje 

metafors vikt: kungen skyddar mot tyranni och exploatering, herden från 

vilsenhet, läkaren emot sjukdom, jordbrukaren emot hunger och räddaren 

skyddar från allmän fara.  En kvinnlig teolog har uppmärksammat hur lätt 

det är för oss att fastna i de vanligaste metaforerna för Gud och helt missa 

bilden av Gud som stilist, eller den som vill klä oss.  

I flera av Nya Testamentets brev finns uppmaning ”klä er i herren Jesus 

Kristus” (Rom 13:14, Kol 3:12-15) och ett par kapitel innan dagens 

Efesierbrevs text står det ”se till att ni klär er i den nya människan, som har 

skapats efter Guds bild.” Att klä de nakna är en av de sju 

barmhärtighetsgärningarna baserade på Kristi ord om den yttersta domen. 

Det är mycket prat om klädsel!  

 

Att Gud vill hjälpa till att klä oss är inget nytt som blev till i Nya 

Testamentet. Det sista Gud gjorde innan Adam och Eva utvisades från 

paradiset var att klä dem. (1 Moseboken 3:21). Gud är för oss och vill vara 
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det som finns mellan oss och allt annat. För den som är naken saknar ett 

fundamentalt skydd mot elementen (och förövare. Den som är naken eller 

underklädd är svag på ett sätt som innebär risk för skada.  

Det är svårt för oss att föreställa oss att i vårt samhälle gå naken på stan, 

och att gå naken på stranden betraktas av somliga som något exklusivt, vilt 

och fritt – ett återvändande till paradiset. Men när jag var i Kambodja, ett 

land som plågats stort av pedofiliturism, blev riskerna med att vara 

underklädd uppenbara för mig på ett annat sätt. Där, i ett länd som är en av 

världens topp 10 kläd tillverkare, var det inte ovanligt att se fattiga barn 

uppåt 4-5 års ålder gå nakna på stan. Deras svaghet sätter dem i en position 

som är lätt att utnyttja. Det är inte den sortens svaghet som Gud skapade 

oss till eller kallar oss till. Tvärtom är det just sådan svaghet som Gud i 

Kristus kom för att rädda oss från.  

När Jesus hängde naken på korset var det i total solidaritet med världens 

värnlösa som har utsatts för ondskans övergrepp. När han hängde på korset 

var Guds rustning det enda som Jesus hade på sig. Guds rustning gav honom 

styrkan att inta en position av svaghet där han besegrade döden, som är 

ondskans fundament. Guds rustning är då inte till för att förhindra svåra 

saker från att hända oss. Guds rustning är till för att göra oss starka i 

svagheten i Kristi efterföljelse. Den är till för att hjälpa oss stå fasta och 

kämpa för det goda, och efter bästa förmåga skydda de värnlösa från krafter 

som vill förgöra oss. 

 

Gud vet att det finns krafter i världen som vi behöver skydd från. Krafter 

som okunnighet, sjukdom, girighet, hat och våld. Det finns många krafter 

som vill förtrolla och förgöra oss och Guds goda skapelse med oss. Det är en 

tydlig del av Bibelns budskap. Om inte vi har förstått det kommer vi inte 

heller att förstå det stora i hur Gud i Kristus har besegrat ondskans makt 

och gett oss kläder och utrustning så att vi kan stå utan att rädds, utan att 

själv ta till oss ondskans metoder och bli förgjorda av ondskans krafter. 
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Fyra gånger i episteltexten används någon form av ordet stå. Vi är varken 

kallade att anfalla ondskan eller gömma oss i någon falsk trygghet i tron att 

ondskan finns därute hos någon annan grupp. 

 

Rustningen i Efesierbrevet är till för att hjälpa oss följa Jesu exempel på hur 

vi använder vår makt i alla sammanhang. Sanningen som bälte, 

rättfärdighetens pansar, skor som går ut med budskapet om fred – dessa 

plagg kräver styrka att klä sig i. Att tala sant om livet, om hur det är med en 

själv, och göra det med en attityd av fred kräver stor mod.  Rättfärdighet 

handlar om en villighet att handla efter en osjälvisk kärlek. Utrustningen är 

en utrustning som hjälper oss att stå fast i vårt beslut att följa i Jesus fotspår 

i allt vi gör.  Vi tar på oss denna rustning för att stå fast i vår identitet som 

Guds barn och för att bjuda in andra att upptäcka sin identitet som Guds 

barn. 

 

Kvinnan som vi möter i dagens evangelietext blev återupprättade som Guds 

barn. Hon hade under tolv långa år kämpat en kamp för sin hälsa och sitt liv 

som trots hennes försök sakta men säkert sipprade bort. Hennes åkomma 

gjorde henne lätt att utnyttja. Hon hade lagt varje resurs hon hade på att få 

hjälp men alla hennes försök var förgäves.  Det var bortom hennes förmåga 

att förändra. Jag tror att vi skulle kalla henne desperat.  

 

När hon hörde vad som berättades om Jesus lät det säkert mindre plågsamt 

och mer hoppfullt än de flesta botemedel under antiken som hon redan 

hade prövat. Hon var utan medel, men hon var inte utan hopp. Dock hade 

hon uthärdat nog i händerna på olika läkare så att hon ville undvika 

skammen i ett ansikte mot ansikte möte.  Hennes hopp var väldigt fragilt, 

och så kan det vara för oss alla med de allra viktigaste sakerna vi hoppas på.  

Jag tror att vi alla kan känna medlidande med kvinnan och hennes situation.   
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Om vi får välja tror jag att de flesta av oss vill få det vi behöver utan att 

verka som om vi är behövande.  Vi vill se det vi hoppas på komma till stånd 

utan att avslöja vårt hopp för rädslan att vara naken.  Men i mötet med 

Jesus är det ett misstag att tänka så. För vi kan bara ta emot honom i våra 

liv till den graden vi är medvetna om vårt behov av honom.  

 

Jesus visar oss den perfekta användningen av styrka och svaghet.  

Markusevangeliet visar oss en bild av hur det såg ut när Gud i Kristus var 

bland sitt folk, klädd i en mantel av rättfärdighet och förmedlare av 

frälsning. Jesus förde ett krig mot olika slags ondska som plågade 

människor och förminskade deras liv och han har bett oss att följa i sina 

fotspår. När han helade folk var det en återupprättelse inte bara av enstaka 

människors liv utan det visade något av Guds goda intentioner för hela 

skapelsen från början.  En helhet som innebar inte bara fysiskt välstånd 

utan också gemenskap med Gud och andra. Så fort han kände kraften gå ut 

ur sig mot kvinnan sökte Jesus kontakt med henne. Han kallade henne 

dotter, som pekar mot att hon inte bara var fysiskt helad utan hon 

återställdes också till gemenskap och relation. I Bibelns mirakler ser vi hur 

Jesus besegrade ondskan som hindrade människor från att till fullo vara det 

de skapades till att vara. Jag var i Kambodja för att besöka människor som 

jobbade åt en missionsorganisation som fokuserade på barn. En del av 

verksamheten var en buss med två sjuksköterskor och andra hjälpare som 

åkte runt stan till 9 olika platser vid en specifik tid varje vecka och där barn 

kom fick vård uppmärksamhet. Vård och kläder där det behövdes, och 

berättelser om Jesus bland annat.  

 

Ondska har synliggjorts för oss på ett akut sätt just nu på grund av kriget i 

Ukraina. Där är det viktig för oss alla att be och urskilja hur vi kan vara 

engagerad i kampen att stå emot ondskan. Praktisk hjälp som att donera 

kläder kommer att behövas, men det även kommer att behövas människor 



 5 

som står fast som en trygg plats för andra att vara ”naken” inför och dela 

deras förhoppningar och rädslor.  

 

Ondskan har förlorat, även om den för en tid härjar världen. Vi lever i tiden 

mellan tiderna. Den stora segern har Jesus vunnit. Döden – som var 

ondskans största makt – har Jesus förvandlat till en väg till Gud. Guds 

rustning hindrar oss inte från att gå in i döden, men den hindrar döden från 

att komma in i oss. Guds rustning hindrar döden från att fördärva vår vilja 

att stå för rättvisa, sanningen och hopp. I vår egen kamp mot ondskan litar 

vi på Jesu seger och vi söker hans hjälp att inte låta ondskan få ett fäste i 

våra egna hjärtan när vi har drabbats av det onda. 

 

”Stå fasta” skrev Paulus.  Vårt mål är att stå fast klädda i Guds kärlek så att 

vi kan, som Paulus skrev till Efesierna, ”bli fullvuxna och nå en mognad som 

svarar mot Kristi fullhet.” Det är ett mål som är värt att klä sig för. Amen. 

 

 

 


