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Kampen mot ondskan 

Dagens läsningar: 

Jesaja 59:14-17 
Efesierbrevet 6:10-18 

Markusevangeliet 5: 24-34  
Mycket folk följde efter och trängde sig inpå honom. 25Där fanns en 
kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. 26Hon hade varit hos många 
läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men 
ingenting hade hjälpt, snarare hade hon blivit sämre. 27Hon hade hört 
vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och 
rörde vid hans mantel, 28för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans 
kläder skulle hon bli hjälpt. 29Och genast stannade blodflödet, och hon 
kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. 30När Jesus märkte att 
det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: 
”Vem rörde vid mina kläder?” 31Lärjungarna sade: ”Du ser väl hur folk 
tränger på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig!” 32Han såg sig 
omkring efter henne som hade gjort det. 33Kvinnan, som visste vad som 
hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för 
honom och talade om hur det var. 34Han sade till henne: ”Min dotter, din 
tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda.” 

Vad är ont och vad är gott?  
Vem är ond och vem är god?  

Frågor som blir allt svårare att svara på ju mer komplex vår globala värld blir. I 
det lilla samhället i den lilla världen var det lättare att bedöma människor och 
länder. Idag kan en handling som är uppenbart god i ena änden, ändå få negativa 
konsekvenser i den andra. Ett exempel ur nyhetsflödet för ett tag sedan berättade 

!1



HOMILIA AV JONAS EVEBORN 
TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN - KAMPEN MOT ONDSKAN

om hur våra klädinsamlingar med försändelser till utvecklingsländer gör att den 
inhemska textilindustrin blir lidande. Komplext! Vad är det att handla gott?   

Andra gånger står det skrämmande klart att det är ondskan som triumferar.  

Talet om att det finns en ond kraft som står i kontrast till den gode Guden är en 
fråga som genom kyrkans historia haft en tendens att placeras i det ena eller 
andra diket. Antingen har man varit så upptagen av det onda att det helt skymt 
sikten från andra aspekter av tron, eller så har man inte alls räknat med dess 
realitet och effekter. Förmodligen är Djävulen lika nöjd över bägge dessa diken. 
”Allt som går till överdrift kommer från demonerna” som en av Ökenfäderna 
uttrycker det. 

Att det här temat placerats i mitten av fastan har från början med 
dopundervisningen i fornkyrkan att göra. Dopkandidaterna som skulle döpas 
under påsknatten gick i särskild undervisning under 40 dagar inför påsk. Där 
ingick att på olika sätt avsäga sig det ondas inflytande och söka det goda. Att göra 
Jesus till Herre över hela livet.  

Kyrkan räcker oss idag denna text som egentligen är en parentes som är invävd i 
en annan dramaturgi. Synagogsföreståndaren Jairos dotter ligger för döden och 
han har i sin desperation vänt sig till Jesus och vädjar om att han skall komma 
och bota henne. Det är till Jairos hem Jesus och följet är på väg. Så blir han 
avbruten. - Är det inte typiskt? När man redan har mer än nog att göra dyker 
alltid något mer upp. Nya problem att lösa, nya uppdrag och utmaningar att ta 
sig an. Är det detta kvinnan ser och förstår? Kanske är därför hon inte räknar 
med att kunna avbryta Jesus, men om hon åtminstone kunde få röra vid hans 
kläder, då skulle det kunna hända något.  

Men Jesus låter sig bli avbruten. Det kan vi se gång på gång under hans offentliga 
tjänst. Många gånger är han egentligen på väg men har ger sig tid för möten i 
steget och stannar upp. 

Jesu möte med kvinnan avbryts abrupt av dödsbudet. Flickan är redan död, Jesus 
behöver inte längre göra sig besvär att komma.   

Har kvinnan med blödningarna orsakat den lilla flickans död genom att 
uppehålla Jesus? Ja det som ser ut att vara gott får ibland negativa konsekvenser i 
den andra änden. Kvinnan som avbröt Jesus kom alltså emellan!?  

Nej!  
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Så fungerar inte ekvationen i Guds rike, så lyder inte Jesu matematik. Det finns 
inte ett begränsat antal helanden eller kärleksförklaringar som skall fördelas för 
att innan man vet ordet av ta slut. Nej Jesus har tid att se, bekräfta och hela både 
kvinnan och det lilla barnet. 
  
Där andra ser död ser Jesus en som sover.  
Där andra ser en oren och utstött ser Jesus en Guds dotter.  
Både den som är högt ansedd i det judiska samhället, som synagogföreståndarens 
dotter, och den orena kvinnan som varit helt avsidestagen de senaste 12 åren 
ryms och får ta emot Jesu omsorg.  

Jesu kärlek och kraft räckte för dem och den räcker för dig och mig.  

Att vädja om Herrens förbarmande är aldrig att störa eller att tränga sig på. Jesus 
älskar i sådana fall att bli avbruten. Han välkomnar alltid våra böner. 
   
Gränsar inte kvinnans beteende mot två slag av magi? Det ena; att röra vid heliga 
kläder för att bli helad. Det andra; bara man tror tillräckligt starkt blir man helad. 
Konsekvensen i förlängningen av ett sådant resonemang blir ju. Ett uteblivet 
helande beror på bristande tro och man har sig själv att skylla.  

Vi bör kraftigt ta avstånd från en sådan teologi.  

Vår frustration kan många gånger vara stor över är många gånger stor över att 
Gud inte griper in och helar oftare än han gör. Men jag tänker att vi gör Gud 
alldeles för liten om hans handlande helt skulle vara beroende av människors 
mått av tro. Vad kvinnan i dagens exempel uppmuntrar till är snarare:  

Så länge det finns en manteltofs att klamra sig fast vid, gör då vad du kan för att 
greppa den, är du desperat och har prövat allt, fortsätt att tränga dig på Jesus. 
Inte minst lär hon oss en ödmjuk hållning på knä inför Herren. Det är där det 
heliga mötet mitt i trängseln och larmet runt omkring äger rum.  

Låt oss heller aldrig glömma att Jesus möter oss och delar lidandet och kampen, 
inte bara efter att den är bekämpad.  

Vi behöver också be om urskiljning att kunna avslöja den strukturella ondskan i 
vår tid. 

Kvinnan i texten är offer för är en strukturell, samhällelig, religiös ordning som sa 
att en kvinna med större blödningar är att betrakta som oren i 40 dagar och fick 
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under den tiden inte komma i kontakt med någon annan människa. Nu får vi 
veta att hon levt i detta utanförtillstånd i 12 år. Vilken fruktansvärd position! 

 Jesus utmanar inte bara den personifierade ondskan utan också orättfärdiga 
system. Han gör det vid det här tillfället och han gör det på många andra gånger 
då han t ex äter tillsammans med människor som av andra orsaker än kvinnan 
med blödningarna anses orena.   

Som kristna och som kyrka är det vårt uppdrag att med Jesus som främsta 
exempel utmana och bekämpa all slags ondska, också den strukturella.  

Ondskan gör sig också påmind på det personliga planet.  

Två av de namn som bibeln ger ondskans kraft är Djävulen och Satan. Djävulen 
kommer från ordet diabolos som betyder splittraren, söndraren,den som sliter i sär 
(motsatsen är symbolos - att föra samman) medan Satan betyder anklagaren.  

Vem skulle inte vilja ta upp kampen mot splittringen i vår värld och vår egen 
vardag? Vem skulle inte vilja bli mer fri från anklagelserna och ”rösterna” som 
vill få oss att tro att vi inte duger?  

Kan vi finna något allmänt råd när det gäller kampen mot ondskan? Kanske 
detta:  

Det bästa sättet att bekämpa ondskan är att så mycket mer söka det goda. Om 
huset är fyllt av det goda finns det inte rum för demonerna eller tomhetens välde. 

Efesierbrevet ger oss idag ett handfast om än bildligt råd för att kämpa den goda 
kampen: 

Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i 
rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå 
ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den 
skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip 
frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.   

  

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen! 
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