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Krig och konflikter har det alltid funnits på vår jord.
Redan de första människobarnen kom i konflikt med
varandra, som ledde till att Kain lät dräpa sin bror
Abel.
I gamla testamentet kan vi läsa om många krig mellan
Israels folk och grannfolken, det handlade då om
konflikter kring jordens tillgångar, mark eller
vattenkällor. Så var det också i dagens första
textläsning, när filistéerna hotade israeliterna med
krigsvapen i handen. Kriget skulle avgöras genom en
tvekamp, där Goliat skulle företräda filistéerna, en
skräckinjagande man som var hela 3 meter lång.
David kom att anta utmaningen att kämpa mot Goliat,
men ödmjukt säger han: Jag kommer emot dig i
Herren Sebaots namn, han som är Israels härars Gud
och som du har smädat. Utan svärd eller spjut gav
Herren David segern.
Många krig i dag handlar också om jordens tillgångar.
Trots att jordens resurser skulle kunna räcka åt oss
alla, lever 800 miljoner utan att kunna äta tillräckligt.
Många människor i vår värld saknar vatten. Här i
Sverige behöver vi bara öppna kranen så kommer hur
mycket vatten vi vill ha. Rent och drickbart. Det
beräknas varje person i Sverige har tillgång till 20.000
kubikmeter vatten per år. När jag var i Tanzania så

gick vattnet i kranen inte att dricka, det fick man köpa
i flaskor. Det hände att vattnet tog slut, så det fanns
ingen möjlighet att tvätta sig eller duscha. I Etiopien
har endast var femte person tillgång till rent vatten.
Många krig har brutit ut just pga att man strider om
vattentillgångar. Hela 40 % av vår mänsklighet är
beroende av vatten från ett grannland. Så inte är det
konstigt att det lätt kan leda till konflikter. Den
fasteinsamling som vår kyrka bedriver just nu handlar
just om att hjälpa människor att bedriva olika slag av
jordbruksprojekt till en värld där så många hungrar.
Paulus ger också exempel på det onda i vår värld, som
vi kristna är kallade att kämpa emot främst i vårt eget
liv. Han ger namn på sådant som kan vara ont: otukt,
orenhet, själviskhet, eller när vi använder vårt tal på
ett felaktigt sätt.
Allt detta är aktuellt också i dag när vi dagligen möts
av besked om att kvinnor blivit våldtagna, att många
kvinnor utnyttjas som sexslavar, att barn blivit sexuellt
utsatta på ett grymt sätt av vuxna. Men de flesta
övergreppen når aldrig dagens ljus, utan förblir dolda i
sargade människoliv. Men även själviskheten är vitt
utbredd. De rika skor sig på de fattiga i en girighet
som aldrig tycks ha några gränser. Men visst ser vi
samma symptom i vårt eget land när tidningar avslöjar
hur samhällets toppar får enorma lönelyft och bonusar
medan andra får gå ut i arbetslöshet och fattigdom.

Korruptionen i vår tid är utbredd utöver hela vår värld.
Vi måste vakna upp inför all den orättvisa och ondska
som finns i vår tid och ta ställning för rätt och
rättfärdighet.
Jesus själv gick in i kampen mot det onda som plågade
människor. När evangeliet talar om demoner så
kanske vi reser oss emot det språkbruket. Men vi kan
inte förneka att det är mycket ont som drabbar oss
människor. Det demoniska är en realitet mitt i bland
oss.
Jesus gick in i närkampen mot det onda.
Han förbarmade sig över oss människor och botade
människor som led av alla slag av sjukdomar. Han tog
sig an de utslagna i samhället. De som var hatade av
alla fann sin vän i Jesus. De som misslyckats i sina
relationer och bar en inre skam fick uppleva hur Jesus
inte var den som fördömde dem, utan helade deras
sargade liv.
När Jesus gjorde allt detta så var det en legitimation på
att Jesus var Guds utlovade Messias som kommit till
vår värld som Guds Son och vår frälsare.
Med Jesus hade Guds rike nått oss människor, där vi
får bli berörda av Guds finger.
Jesus är tecknet från himmelen.
I Jesustecknet får vi segra över alla onda makter som
möter oss både inom oss själva och i vår kamp för en
rättfärdig värld.

Jesustecknet det är korsets tecken som sträcker ut sina
armar mot alla människor för att ge mänskligheten ett
hopp, men det visar också upp emot himmelen där
rättfärdigheten bor.

