
Samhällsansvar, men hur? - 21 söndagen efter trefaldighet 

Av Anders Göranzon 

Denna söndags texter lyfter fram några ständigt aktuella frågor:  

- Hur ska vi ta ansvar i och för samhället?  

- Hur ska vi förhålla oss till dem som får eller tar sig makt? 

Att vårt samhälle i grunden är demokratiskt, kan ibland få oss att slappna av under de 
fyra år, som förflyter mellan valdagarna. Men även om det är så att vi överlämnar vårt 
förtroende till de folkvalda, har vi såklart ett ansvar även under dessa år. 

Söndagens tema är visserligen samhällsansvar men i den första årgångens läsningar 
framträder en särskild aspekt av detta: att ta ansvar för samhället verkar i förstone 
innebära att låta dem som har makten ha den. Och inte bara det; be för dem!  

Vi får del av Jeremias brev till dem som Nebukadnessar hade deporterat från 
Jerusalem till Babylonien. De får uppmaningen att göra allt för den stad som de 
deporterats till. Dess välgång är de deporterades välgång. Vi kan förstå det som en 
slags överlevnadsstrategi, som är begriplig. I sammanhanget ingår, några verser efter 
söndagens text, de ord som kanske citeras oftast i Jeremias bok, åtminstone i vår 
svenska kontext: 

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. 
Jag skall ge er en framtid och ett hopp (Jer 29:11). 

Detta kunde få oss att slå oss till ro. De människor som lever under förtryck bör finna 
sig i sin situation. Det blir bäst så. Förr eller senare går det över. Förtrycket är 
temporärt. Gud har goda avsikter!  

Men det går också att ställa frågan annorlunda: varför behöver Jeremia uppmana 
folket att samarbeta med förtryckarna? Kan det vara så, att de deltagit i revolten 595-
594 f. v. t.?  

De uppmaningar som ges till församlingen i Rom – hundratals år senare – innehåller 
liknande råd: 

Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, 
respekt, vördnad (Rom 13:7).  

Här talar kontexten om hur de kristna i Rom bör förhålla sig till överheten. Även 
detta kan vara en överlevnadsstrategi. Åtminstone är det rimligt att vi förstår 
uppmaningen utifrån den tidens kontext. Men vi kan också läsa även denna 
uppmaning som ett svar på en strid bland de kristna. Fanns det de, som ville göra 
uppror mot överheten?  

Att däremot lyfta upp Rom 13 till en för alla tider gällande sanning, som har gjorts 
tillräckligt ofta genom kyrkans historia, är knappast fruktbart. Huruvida det har 
kommit ut något gott av sådant, beror i hög grad på den kontext, i vilken så har skett. 

Innan vi läser evangelietexten kan det vara bra att friska upp minnet av det som 
Håkan Bengtsson och Ulf Lindgren tar upp i sina övergripande texter ”Fariséer” och 
”Det judiska samtalet” ovan. Även om Matteus i polemiskt syfte vill framställa det 
som att fariséerna ville ”sätta dit” Jesus så kan det också ha varit en uppriktigt menad 
fråga i en av de animerade diskussioner som är och var judendomens livsluft.  

Men för att återgå till temat: När Jesus möter fariséerna, enligt Matt 22, är det 
samma dilemma som berörs. Det är inte många decennier som skiljer förhållandena 



åt mellan episteln och evangeliet. Det är samma regim som det handlar om, även om 
Jesus talar in i en situation, där Palestina är ockuperat av Rom, medan Romarbrevet 
handlar om förhållanden i Romarrikets huvudstad. Frågan är dock densamma: vilket 
förhållningssätt till Romarrikets styre är riktigt? Frågan ställs på sin spets. Jesus 
avkrävs ett svar: Gud eller kejsaren? 

 

Min reflektion är att frågan är tidlös. Genom stora delar av de skrifter som ingår i vår 
kristna bibel brottas författare, profeter, apostlar och Jesus själv med dilemmat. Men 
om frågeställningen är tidlös, är svaren desto mer tidsbundna och kontextuellt 
betingade. 

Det visar Walter Brueggemann, när han gör en distinktion mellan den Mosaiska och 
den Davidiska traditionen i de gammaltestamentliga skrifterna. När Mose närmar sig 
Farao, är det inte för att ge honom kritik i största allmänhet. Mose ifrågasätter Faraos 
legitimitet som härskare över hebréerna. När Natan däremot söker upp kung David, 
efter dennes övergrepp mot Batseba och hennes make Uria, är Natan visserligen 
skoningslös, men han ifrågasätter aldrig att David är den rättmätige kungen. 
Brueggemann skriver: 

The Mosaic tradition tends to be a movement of protest which is situated 
among the disinherited and which articulates its theological vision in 
terms of a God who decisively intrudes, even against seemingly 
impenetrable institutions and orderings. On the other hand, the Davidic 
tradition tends to be a movement of consolidation which is situated among 
the established and secure and which articulates its theological vision in 
terms of a God who faithfully abides and sustains on the present ordering.1 

Den som predikar över första årgångens texter på 21 söndagen efter trefaldighet 
tvingas in i brottningen kring hur relationen till de styrande i ett land eller en 
världsdel ska gestaltas. Här finns hjälp att få i hela det bibliska vittnesbördet. Det kan 
också vara en hjälp att se Bibeln i sig som en site of the struggle.2 Detta är ett 
framväxande perspektiv inom den andra fasen av Black theology i Sydafrika men 
även på andra håll.  

 

Till sist några tankar om hur en predikant kan hämta inspiration från denna 
brottning i den mycket speciella kontext, som vi befinner oss i hösten 2018. Ska vi 
luta oss mer mot den Mosaiska traditionen eller den Davidiska? Hur ser vi 
exempelvis på en hårdnande attityd när det gäller migration och asylrätt? I vilken 
mening kan de styrande i Sverige och Europa sägas äga legitimitet, när unga 
människor, nu utvisas till Afghanistan, där det råder krig och dit samma regering 
varnar svenska medborgare att resa? Det går härvidlag att vidga perspektivet, så 
förkunnelsen berör alla de krafter som står för en hårdare bevakning av Europas yttre 
gränser och som gärna förhandlar och kohandlar med omgivande diktaturer. Oavsett 
vilket parti dessa krafter finns inom. Och självklart även när den uppträder utanför 
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den politiska arenan, i olika medier eller i de samtal som förs vid köksbord och i 
personalmatsalar. 

Att vi ska ta vårt samhällsansvar – i det demokratiska Sverige – är vi alla överens om. 
Men hur? 


