
Tredje söndagen i fastan och Midfastosöndagen, årgång 1 
Om polarisering, gruppidentitet och ändlösa resurser 
 
Grupptillhörighet är oerhört viktig för oss människor. Vi överlever inte utan den, rent bokstavligt. Vi 
är en av jordens mest sociala arter och en av de mest sårbara. Dessa två karakteristika hänger 
samman och gör oss anpassningsbara, samarbetsvilliga och förlåtelsebenägna. Spelteorier visar hur 
ett relativt stort mått av överseende, kombinerad med repressalier för friåkare, lönar sig. Den så 
kallade ”värdefulla relationer”-hypotesen, testad i diverse experiment på apor, visar att så är fallet 
med våra kusiner – och i förlängningen också med oss. Social identitetsteori har kartlagt alla de 
mekanismer som styr gruppidentitet: identifikation, kategorisering, självkänsla, jämförelse, och hur vi 
polariserar tillvaron i ”vi” och ”dom” genom att skapa ingrupper och utgrupper. 
 
Resultatet blir dubbelt på många sätt. Empati, altruism och stor kapacitet för överseende präglar 
dem mänskliga arten. Men också försvarsmekanismer, hämndlystnad, gruppegoism och fientlighet 
mot det främmande. Förklaringarna är enkla och evolutionära. Balansen har krävts för att en av 
jordens mest sårbara och sociala arter skulle överleva och bli så ”framgångsrik”. Lika generösa som vi 
är mot ingruppen, lika oförsonliga kan vi vara mot utgruppen. Åtminstone tills vi lära känna ”den 
andre”. Normerna och beteendena är huvudsakligen intuitiva och emotionsstyrda. Men i mötet med 
en annan, när vi ser den andre som människa, tar ofta våra ingrupp-mekanismerna över. 
Grupptillhörigheten kan alltid utvidgas till att rymma fler. Därför krävs fiendebilder och stereotyper 
för att upprätthålla motsättningar mellan grupper. 
 
Sådana blir tendenser är övertydliga i bibelns texter, så snart man sätter på sig evolutionsbiologiska, 
utvecklingspsykologiska och socialvetenskapliga glasögon. Eller putsar de intuitiva glasögon man 
redan har. Se på tredje söndagen i fastan: Kampen mot ondskan. Ondskan i den 
gammaltestamentliga texten (1 Sam 17:40-50) är givetvis de förbannade filistéerna som den lille 
Davidshjälten fäller med sin slungsten. I söndagsskolan identifierar vi oss självklart med David och 
hans grupp, mot de stygga angriparna. I vuxen ålder identifierar vi oss lätt med israeliterna, mot de 
ogudaktiga som hotar gudsfolket. Berättelsen ber oss om detta, men vad händer om vi prövar att 
identifiera oss med den andra gruppen? Den historiska scenen vad gäller filistéer och israeliter är i 
högsta grad oklar, men det handlar om två befolkningsgrupper som delvis gör anspråk på samma 
landområden och lever i konflikt med varann. 
 
I episteltexten (Ef 5:1-9) ställs ”de heliga” addressaterna mot avgudadyrkarna som lever ogudaktigt 
med otukt, orenhet, själviskhet och lättsinnigt tal. Vi och dom. Ljus och mörker. ”Ha därför ingenting 
med dem att göra”. Gruppidentiteten stärks av en tydlig motpol och vad lönar sig bättre än att 
smutskasta fienden och implicit hota de egna om utifall att de skulle fundera över att desertera (”det 
är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor”). Vi är goda, de är onda. Vi lyder, de är 
olydiga. Vi lever i kärlek, de lever som svin, super, horar, mördar spädbarn och gudvetvad. Ja, vi 
känner igen tendensen och jargongen, den som genom hela mänsklighetens historia blommar upp nu 
och då i förföljelser, hat, förtryck, diskriminering, pogromer och folkmord. Syftet kan till en början 
vara gott. Men kan vi inte stärka vår positiva gruppidentitet utan att det sker på bekostnad av andra 
och slutar i katastrof? 
 
Evangeliet för tredje söndagen i fastan är den så kallade Beelsebulperikopen, i Lukas version. Jesus 
anklagas för att driva ut demoner med hjälp av demonernas furste, men förklarar att han gör det 
med Guds finger och att gudsriket står i kontrast till Satans rike. Det apokalyptiska bildspråket är 
starkt dualistiskt: ”Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han 
skingrar.” Här finns inget staket att sitta på. Budskapet handlar förstås om den viktiga, ja, nödvändiga 
kampen mot ondskan, men polariseringen kan ge upphov till en ovälkommen slagsida. Eller vad säger 
vi om alla fördömanden och demoniseringar av motståndare som upprepats genom historien? 
 



Kampen mot ondskan är alltså vansklig. Den är nödvändigt men samtidigt visar sig resurserna och 
riskfaktorerna vara om inte identiska så åtminstone närbesläktade. Kampen mot ondskan skördar 
många paradoxala offer som kategoriseras och demoniseras, ibland dödas: Jesus av 
ockupationsmakten, tidigkristna av Rom, gnostiker och arianer av fornkyrkan, judar av Europas 
kristna genom hela medeltiden och även fortsättningsvis (med klimax i nazismen), muslimer av det 
”kristna” västerlandet, migranter i allmänhet och afrikaner i synnerhet i vår egen tid, och palestinier 
av israeliska myndigheter. 
 
Kanske kan Midfastosöndagen komma oss till hjälp. Dess texter har en annan karaktär och förenas av 
ett intressant drag: tilltro till att resurserna räcker. Den gammaltestamentliga läsningen (2 Kung 4:42-
44) handlar om hur en man kommer till Elisha med tjugo kornbröd som profeten sätter fram till 
hundra man och alla äter sig mätta. Historien är kort och närmast lakonisk, åtminstone oerhört 
återhållsam, utan annan knorr än att det blev ”som Herren hade sagt”. Men den ligger till grund för 
evangelieberättelsen om hur Jesus mättar flera tusen med några få bröd och fiskar. Markus har själv 
två versioner av berättelsen som Matteus och Lukas i varierande grad kalkerar (Lukas nöjer sig med 
en), medan Johannesevangeliet, som bidrar med Midfastosöndagens evangelietext (Joh 6:1-15), har 
en egen version, anpassad för den teologiska utläggning som sedan följer i den senare delen av 
kapitlet. Själva kärnan är densamma. Lärjungarna tvivlar på att resurserna ska räcka för en hungrig 
folkmassa, men Jesus försäkrar att det gör de visst. I Johannesevangeliets fall handlar det om en 
pojkes matsäck, fem kornbröd (notera den medvetna anspelningen på Elishaberättelsen) och två 
fiskar. Alla blir mätta. 
 
Mirakelaspekten kan vi lämna därhän. Den är inte poängen. Åtminstone inte för Johannes, vars 
budskap är Jesus som livets bröd. Men berättelsen illustrerar ett förhållningssätt till resurser som 
möjliggör en vidgning av gruppen, en utvidgning av den sfär inom vilken vi klarar av att visa 
generositet, tillämpa altruism och inkludera fler. Episteltexten (2 Kor 9:8-10) ger en teologisk 
motivation för ett sådant förhållningssätt: Gud har oändliga resurser, Gud förmår ge allt gott i 
överflöd, Gud strör ut och ger åt de fattiga. 
 
Den filosofiskt och etiskt orienterade primatologen (apforskaren) Frans de Waal diskuterar 
människans förutsättningar och resurser i sina många böcker. Han hävdar att empati och altruism 
ligger i våra gener (jämför Göran Greiders Den solidariska genen) och att den begränsande faktorn är 
den upplevda begränsningen av tillgängliga resurser. Människan har i princip kapacitet att omfamna 
hela universum, men självklart är hon sig själv närmast, eftersom det krävs ett tänkande och 
kännande jag för att över huvud taget kunna bry sig om andra. Vi värnar alltså vår grupp, men den 
skulle kunna utvidgas oändligt, bara vi litar på att resurserna räcker. 
 
När israelitisk religion möter hellenismen inträffar något intressant. Den israelitiske stamguden får 
den avgörande knuffen som behövs för att bli universell. Samtidigt är den grekiska gudsbilden 
avlägsen och känslostram. Den israelitiska gudsbilden däremot passionerad. Nu förenklar jag, men 
här finns mer sanning och potential än man kan tro. De tidigkristna utrustas av Andra Templets 
judendom med en passionerad universell gud som bryr sig om varje människa och har oändliga 
resurser. En gud som inte låter sig begränsas, som människorna, till sin egen grupp. En gud som visar 
medkänsla, förlåter, låter regn falla och sol skina på alla, utan åtskillnad. Och som utmanar 
människan att, trots sina begränsningar, följa efter (imitatio). (Läs till exempel Syrak (18; 28) eller 
bergspredikan.) 
 
Människans problem (gruppidentiteten) är samtidigt hennes lösning – om gruppegoismen överskrids 
och gruppidentiteten utvidgas till att gälla fler. För detta har mänskligheten kapacitet – biologiskt, 
psykologiskt och socialt – men den behöver förlösas av hoppet och tron på att resurserna räcker. Då 
frigörs kärleken till nästan. För en sådan utveckling tillhandahåller Andra Templets judendom – 
moderreligionen för judar, kristna och muslimer – en gudsbild. Resurserna räcker, när de fördelas. I 



nattvardens måltid firar kyrkan denna utopi som möjlig och i enlighet med Guds väsen och 
människans natur. När vi delar brödet, avvisar vi stereotyper och kategoriseringar, vi öppnar upp 
gruppens gränser och integrerar fler, vi ser och bejakar de andra och bekräftar ett gemensamt vi. Ett 
bröd, en värld, en mänsklighet. 
 
Thomas Kazen 


