
 
 

Veckans tanke ”BEKÄMPA GOLIAT”  
 
Hemma brukar vi ofta lyssna på Laleh, hon som sjunger så vackert, poetiskt och filosofiskt 
om livets och människors skörhet och styrkor. En av hennes finaste låtar, i mitt tycke, är 
”Goliat”, där Laleh uppbackad av en barnkör sjunger ”Vi ska slåss mot Goliat, vi ska ta över 
världen”. Det är inte utan att ögat blir lite fuktigt när den femåriga dottern självsäkert 
sjunger med för full hals i de orden – jag önskar för henne och alla femåringar att de fick gå 
genom livet med just den tryggheten och självsäkerheten. Och det för in mina tankar på den 
bibelberättelsen om David och Goliat, som var en av de bibeltexter som lästes i söndags i 
kyrkan.   
 
I söndags fick vi möta bibeltexter som på olika sätt berör temat ”Kampen mot ondskan”. Vi 
får alla förmodligen helt olika associationer när vi hör de orden. Vi kan bli peppade och 
styrkta av tanken på att få delta i kampen mot ondskan – eller så bli vi förlamade inför vår 
egen brist i den kampen. Kanske kan vi också känna rädsla om vi varit med om att ha blivit 
definierade som det ”onda” som någon annan försöker bekämpa. Viljan att bekämpa det 
onda kan leda både rätt och fel – en sådan vilja i sig själv räcker inte för att godhet, kärlek 
och fred ska växa i vår värld. Jag ser (minst) två hinder för oss människor: För det första 
riskerar en kampvilja som inte korrigeras av kärlek och nåd att bli en spegel av den ondska 
som ska bekämpas. Jag tänker på den mäktige trollkarlen Gandalf i Sagan om Ringen som 
inte kan åta sig uppdraget att förstöra Maktens ring, eftersom han med sin stora kraft 
skulle frestas att försöka använda ringen till att göra gott – vilket oundvikligen skulle leda till 
ondska, eftersom det goda inte växer i världen genom gränslös maktutövning av bristfälliga 
personer. För det andra saknar vi ofta tillräcklig urskillningsförmåga för att genom oss själva 
avgöra vad som är gott eller ont i livets alla situationer. Ingen människa kan säga sig ha full 
kunskap om det goda eller entydigt stå för det goda i sina handlingar och tankar.  
 



Lyckligtvis finns det en lösning på problemen. Förbered er på en stor överraskning: Jesus! 
När vi hör berättelsen om David och Goliat så kan vi frestas att tänka att vi ska vara som 
David som bekämpar vår världs ”Goliatar”. Då kan vi antingen bli för ivriga i kampviljan, när vi 
ser oss som Guds frontsoldater – eller så blir vi rädda och trötta eftersom vi inte känner oss 
lika kvicka och påhittiga som herdepojken som slungar stenar som ingen annan. I fornkyrkan 
hade man ett knep: man sökte efter Jesus (istället för sig själv) när man läste Bibeln. De 
tidiga kristna såg i David en bild av Jesus, som med ödmjuka medel går vinnande ur striden 
mot denna världens ondska – både den ondska som är utanför oss och den ondska vi alla 
bär inom oss. Det kan korrigera vår kampvilja: Det är Jesus vi ska följa i kampen mot 
ondskan, och han har redan segrat – utan svärd! Jesus korrigerar också vår självbild: vi är 
varken helt goda eller helt onda, utan en salig blandning. För att lära känna det goda behöver 
vi lära känna Jesus, vi behöver lyssna till honom genom Bibeln, och vi behöver lyssna till 
varandra. Ett utmärkt sätt att tillsammans med andra lära känna Jesus är att fira gudstjänst 
och att delta i bibelstudier, vilket är fullt möjligt här i Älvsbyn (även om det sker under 
annorlunda former nu under pandemins tidevarv). Och det behöver vi, för vi som är något 
äldre än fem år vet att tryggheten och självsäkerheten kan få sig några smällar i mötet med 
livets uppförsbackar. Men i Jesus kan vi få en ny trygghet och självsäkerhet: tryggheten i att 
det inte är vi som ensamma ska besegra Goliat, utan att vi genom dopet tillhör och älskas av 
Honom som besegrat Goliat för vår skull.  
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