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Kampen mot ondskan. 
Vem ska rädda oss från ondska? Hitler sågs som räddare av Tyskland efter första världskriget. En 

nation där bara den vita ariska människan var värdefull, judar och andra människor skulle utrotas. 

Sydafrika ville ha en nation med vita människor där svarta och färgade inte hade samma värde och 

förföljdes. Idag är många rädda för Islamiska staten, IS där bara muslimska sharialagar gäller och det 

anses rätt att döda människor som inte följer ”deras muslimska tro”. I alla krig dödar vi våra fiender. 

Vilka är våra fiender? Det är människor som tillhör en annan nation, folkgrupp, ideologi, en annan 

klass (har mer pengar och makt eller mindre pengar och makt än gruppen jag tillhör). 

Skapade till Guds avbild. 
Kampen mot ondskan börjar med hur vi ser på människor, grannar, släktingar, andra kulturer och 

andra nationer. Ser du och jag att alla människor är skapade av samma Gud till att leva i harmoni 

med varandra och med Gud? Vi är alla skapade av samma Gud att vara Guds barn. Eller ser du och 

jag annorlunda människor som våra fiender som ska förföljas? 

Kunskap på gott och ont. 
Varför gör vi så mycket ont i värden? Varför krigar vi? Varför säljer vi saker som skadar och förstör, 

som narkotika, gifter, vapen? Varför fiskar vi mer än haven tål? Varför vill vi ha mer och finare saker 

än vår granne? Varför använder vi kärnkraft som lämnar giftigt avfall i hundra tusen år? Svaret är: för 

att vi kan, vi har kunskap! Vi har kunskap på gott och ont. Men ser vi alla konsekvenser av vårt 

handlande?  

Skapelsen. 
”Gud såg att allt som han gjort var mycket gott” (1 Mos 1:31). Gud tog människan och satte henne i 

Edens trädgård för att bruka ock vårda den och gav budet: Ni får äta av alla träd utom trädet som ger 

kunskap om gott och ont. Den dag du äter av trädet ska du dö (1 Mos 2:15-16). När människan trots 

Guds förbud ätit av kunskapens träd på gott och ont förde Gud människan ut ur Edens trädgård så att 

människan inte också skulle äta av livets träd och leva för alltid (1 Mos 3:22).  

Gud vill att vi lever i kärlek. Att vi älskar Gud över allt annat och älskar vår nästa som oss själva (Matt 

22:36-40).  

Gud vill leva i en kärleksfull gemenskap med människan och skapelsen.  
Genom Gamla Testamentet ser vi hur Gud söker gemenskap med människan och vill leda henne på 

kärlekens väg. Gud sluter förbund med Noa (1 Mos 9:8-17).  Gud sluter förbund med Abram (1 Mos 

15:5-7, 18-21) och skapade genom Abrams barn, Israels folk. Mose fick Guds uppdrag att, med hjälp 

av Gud och Guds underverk, föra Israels folk ut ur Egypten till landet Gud lovat dem (2 Mos – 5 Mos).  

I detta folk låter Gud Jesus födas för att rädda dig och mig och världen in i evig kärlek (Joh 3:16-17). 

Det är Gud som leder oss i kampen mot ondska, egoismen och förstörelsen av skapelse. 

Jesus är vägen i kampen mot ondskan - förlåt dem. 
Älska era fiender, be för dem. Be för dem som förföljer dig. Kräver någon att du går en mil med 

honom gå två. Om någon slår dig på ena kinden vänd den andra mot honom (Matt 5:38-48).  

Veckans ord, 9-2021 
Kampen mot ondskan. 

7 mars, 3:e söndagen i fastan, (årg 1) 

Luk 11:14-26, 1 Sam 17:40-50, Ef 5:1-9 

och Ps 25:12-22. 
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Kräver Jesus för mycket av oss? Är vårt uppdrag för svårt? Jesus har lovat att alltid vara med och 

hjälper oss genom den heliga Anden (Joh 14:26-27).  

David gick mot Goliat, trots att Goliat var större, starkare och van att strida. David säger: ”Du 

kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. ”… Jag går emot dig i Herren Sebaots [Guds] namn, 

hans som är Israels härars Gud och som du har smädat. I dag skall Herren utlämna dig åt mig, jag skall 

fälla dig till marken och hugga huvudet av dig….. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud, och 

alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget, och 

han har gett er i vårt våld” (1 Sam 17:45-47). Läs hela sammanhanget i 1 Sam 17. 

Jesus segrar över ondskan, inte när han dödar, utan när han dör! 
Jesus sa när han hängde på korset för att dö: ”Fader, [Gud] förlåt dem, för de vet inte vad de gör …” 

(Luk 23:34). Där segrade Gud över ondskan genom att låta sig dödas. Jesus dödades men Gud lät 

Jesus uppstå igen. Som uppstånden från det döda säger Jesus: ”Åt mig har getts all makt i himlen och 

på jorden” (Matt 28:18).  Jag beskriver Matt 28:18-20 med andra ord. Gå och dela ut Jesu kärlek och 

förlåtelse. Gör det genom att ta emot Guds förlåtelse av Jesus och ge förlåtelsens gåva vidare och på 

det sättet byggs Guds rike från människa till människa.   

Innebär det att jag får leva hur som helst? 
Nej, det betyder att Gud vill att vi lever i kärlek till Gud och alla människor. Gud vill att vi börjar nu. 

Men Gud vill hela tiden ge oss möjligheten av nåd (gratis, av godhet, av kärlek) att leva i Guds kärlek, 

som rövaren på korset. Rövaren bad Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike. ”Jesus svarade: 

’Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset’” (Luk 23:43). Rövaren kom in i Guds rike 

av nåd. 

Läs och Bed med David i Psaltaren 25:12–22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han skall välja. 

Själv får han leva i ro, och hans barn skall ta landet i arv. 

De som fruktar Herren blir hans förtrogna, hans förbund skall ge dem insikt. 

Min blick är ständigt fäst på Herren, det är han som löser min fot ur snaran. 

Vänd dig till mig, var barmhärtig, ty jag är ensam och betryckt. 

Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut ur mitt trångmål. 

Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla mina synder. 

Se på mina fiender – så många de är, så hätska i sitt hat! 

Rädda mitt liv, befria mig, svik mig inte, jag flyr till dig. 

Låt oskuld och redlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. 

O Gud, befria Israel från all dess nöd! 

 Du får gärna höra av dig med 
kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 
 Veckans ord finns på hemsidan, 

http://equmeniakyrkan.se/skanninge 
 

 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 
Facebook: Missionskyrkan Skänninge 

Texterna för 3:e söndagen i fastan innehåller mycket att 

fundera över. 
Jag tycker att både Luk 11:14-26 och Ef 5:1-9 ger många tankar att fundera 

över som jag inte har kommenterat.  Ni får själva läsa och lyssna på vad 

texterna berättar. Jag avslutar med en vers som jag tänker på.  ”Ni vet ju 

mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller 

oren eller självisk, alltså avgudadyrkare” (Ef 5:5).  Den här versen behöver 

jag tänka på, att vara självisk är att ha en avgud – att sätta sig själv på Guds 

plats. 
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