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Predikan av Jenny Arnerlöf, Samhällsansvar - 2021 

 

I ett samhälle som har blivit mer och mer kontantlöst ägnar vi inte så 

många tankar åt hur våra mynt och sedlar ser ut. Men för några år sedan 

fick alla Sveriges sedlar nya personporträtt på framsidan. På Riksbankens 

hemsida kan man läsa att personerna som man valde att porträttera har 

anknytning till varsin geografisk plats i Sverige. På så sätt representeras 

hela landet på de nya sedlarna.  Pengar har sedan sin tillkomst använts som 

ett sätt att förena ett folk till ett samhälle.  

De första mynten blev till ungefär 700 år före Kristus och efter ca 150 års 

användning av mynt kom man på att märka dem med avbilder på gudar, 

gudinnor och andra attribut som ansågs förena samhället som utfärdade 

mynten.  

 

Ett hundra år före Jesu tid, när Roms republik blev det Romerska riket, blev 

den dåvarande kejsaren den första levande romaren som hade sig själv 

avbildad på ett mynt – denaren.  I en tid som saknade vårt överflöd av 

bilder och lätt kommunikation var det ett lätt och effektivt sätt att sprida 

kejsarens avbild över hela riket. Det blev en norm och på Jesu tid, 

tillsammans med kejsaren Tiberius avbild, trycktes texten, ”son till den 

gudomliga Augustus” och ”överstepräst” på denaren. Fromma judar ansåg 

att myntet var avgudamässigt.  Majoriteten bland judarna ville inte på 

något sätt bli förenade med det avgudadyrkande Romerska riket; de ville 

inte använda Roms pengar och många ville inte betala skatten som nämns i 

dagens text. Det var en omräkningsskatt som skulle betalas av alla för 

förmånen att leva under Roms rike som medborgare eller underlydande.  
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Rom införde skatten i samband med folkbokföringen som ägde rum när 

Jesus föddes. Vid den tiden ledde en galileisk man som hette Judas ett 

uppror emot skatten.  Judas predikade att det var dags för Guds rike att 

ersätta Roms regering och han uppmanade till motstånd. Hans följare 

hämnades mot judar som betalade Roms skatt genom att sätta eld på deras 

hus och stjäla deras boskap. Förening via tvång och hot av våld.  Judas och 

många av hans anhängare misslyckades och de dödades av Rom. Det var en 

av de misslyckade rörelserna som Farisén Gamaliel i Apostlagärningarna 

nämnde när han talade till det judiska rådet om hur de skulle hantera Jesu 

lärjungar. Han sade ”Om detta är människors påfund och verk försvinner 

det av sig självt. Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan 

visa sig att ni kämpar mot Gud själv.” 

 

Det är mot den bakgrunden som vi ska förstå dagens evangelietext.  Jesus, 

som också kom från Galileen, predikade ett budskap som var snarlikt det 

Judas predikade när han var aktiv under Jesu ungdom. Frågan som ställdes 

till Jesus och sättet på vilket det gjordes var riggat.  Det var en snara som 

gjorde det omöjlig att svara rätt, åtminstone om man försökte svara på 

frågans egna villkor.  

Herodes anhängare och Fariséerna var vanligtvis fiender.  När kända 

fiender bestämmer sig för att göra gemensam sak med varandra förstår vi 

att något är skumt. Jesus förstod det. Han förstod att frågan som ställdes till 

honom inte var en fråga om pengar och skatt – det var en fråga om makt.  

Makt som Jesus hade och som fariséerna och Heroderna ville ta ifrån 

honom. 

 

Jesus förstod att om han svarade ”Ja, det är rätt att betala skatt till kejsaren” 

skulle fariséerna bli upprörda och stämpla honom som en olämplig ledare 



 3

för att inte tala om messias.  Om han svarade ”Nej, det är inte rätt att betala 

skatt till kejsaren” hade han utmärkt sig själv som en rebell och 

revolutionär emot Roms makt. Hans motståndare hade då sett till att han 

fick ett öde som liknade Judas av Galiléens. Så Jesus lät sig inte fångas av 

frågans logik.  

 

Genom att fråga efter en denar, myntet som motsvarade skatten, blev det 

tydlig att Jesus själv inte bar på den medan åtminstone någon av 

frågeställarna gjorde det.  Det var ett drag som bekräftade utskottets 

hycklare och det var skicklig gjort.  Men det är Jesu nästa fråga som avslöjar 

hans djupa visdom.  

”Vems bild och namn är det här?”. På grekiskan ”vems ”eikon” och ”epigraf” 

finns på detta mynt?”  Inbakat i den explicita frågan om myntets 

egenskaper finns det en implicit fråga.  Svaret på den explicita frågan är 

”kejsaren”. Det är kejsarens bild som står på myntet så låt kejsaren ha det 

som hör honom till. Men den implicita frågan som hängde i luften är frågan 

om vems avbild som finns på oss levande och andande människor?  

 

Det grekiska ordet för avbild, ”eikon”, skulle ha fört åhörarnas tankar till 

skapelseberättelsen i Första Moseboken. I den grekiska översättningen av 

Gamla Testamentet står det att Gud skapade människan till sin egen avbild 

eller eikon.  Kejsaren var bara en man som tryckte mynt för att främja sin 

makt och rykte.  Men Gud är den som har skapat människor till sin avbild 

med syftet att de skulle spegla och främja Guds omsorgsfulla avbild och 

gott ryckte mot övriga skapelsen. Jesu fiender hade försummat deras 

viktigaste skyldighet.  
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Enligt skapelseberättelsen dröjde det inte länge förrän människor skadade 

sin förmåga att bära Guds avbild. Som bildade judar var männen som Jesus 

talade med väl medvetna om att vissa sätt att leva främjade Guds avbild i 

människan medan andra sätt skymde den. 

 

När de stod där inför Jesus häpnade de över hans svar, men de förstod inte 

att han är, ”den osynlige Gudens avbild” som det står i Kolosserbrevets 

första kapital. De hade roat sig med religiösa och politiska komplotter där 

de famnade efter personlig makt och makt för deras grupp eller parti.  För 

dem hade Gud blivit någon eller något som de hade kontroll över och 

använde för att kontrollera andra.  Det Jesus svar underförstådd visade var 

att deras liv inte var deras egna. De silade mygg och svalde kameler när de 

oroade sig över en skatt som inte kunde hindra dem från att leva upp till 

kallelsen att spegla Guds avbild. Mynt som kejsaren gjorde skulle ges till 

kejsaren men människor, för att vara sann mot avbilden de skapades efter, 

behöver hitta sätt att ge sig själv tillbaka till Gud.   

 

Det är Guds djupare logik som är vävd in i skapelsen, och Jesus liv, död och 

uppståndelse är den ultimata bekräftelsen på att Guds logik håller.  Det är 

logiken som håller vår splittrade värld tillsammans. Som en mycket klok 

person har uttryckt det, Jesus som den enda sanna bärare av Guds avbild, 

väckte ilskan hos världens falska och konkurrensfixerade makter till den 

grad att de dödade honom. Jesu fiender hade gett sig själv till kejsaren på 

en djupare plan än att betala skatter men de kunde inte se det.   De gav inte 

bara sina mynt till kejsaren. De hade gett sig själva som spelpjäser i 

världens maktkamp och till slut gav de Jesus, den sanna bäraren av Guds 

avbild, till kejsarens män.   
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Men kejsaren kunde inte förstöra Jesus eller ta över Guds avbild som fanns 

i Jesus. På korset avslöjade Jesus alla världens maktlystna härskare som de 

små rädda människorna de är.  Och det finns mer. På korset återupprättade 

Jesus människan som möjlig bärare av Guds avbild.  Jesus ord, ”ge Gud det 

som tillhör Gud” är ett ord till människor i alla tider.  Det är ett ord och en 

utmaning för var och en av oss idag.  

 

Om vi är osäkra på hur vi bäst gör det kan vi börja med att be Jesus att visa 

oss hur vi ska använda det vi har och är i hans efterföljd. Jesus är beredd att 

vägleda oss så att vi ger alla vad vi är skyldiga dem. Inte på ett 

självutplånande sätt - Jesus förespråkar inte att vi blir dörrmattor utan att 

vi tar vara på allt som sker oss som ett tillfälle att visa Guds kärlek. På detta 

sätt, blir vi som ikoner; små fönster genom vilket den bortvända världen 

kan få en glimt av hur Gud är.   

 

De ädlaste formerna av samhällsansvar som finns växer fram ur människor 

som tar på allvar människans kallelse att vara bärare av Guds avbild.  Inga 

politiska former kan hindra Jesu efterföljare från att vara Guds levande 

ikoner, små avbilder av Guds omsorg och kärlek. Det är vittnesbördet som 

vi har hört och sett från Kristna människor i olika kontexter världen över.  

 

Gud har gett oss stor frihet i hur vi vill jobba för samhällets bästa. Idag 

påstår jag att vår församling är på rätt spår vad gäller samhällsansvar. 

Verksamheter som S:t Peters diakoni, Öppen kyrka och regelbundna 

gudstjänstfirande är vårt gemensamma ansvarstagande mot samhället, och 

dessa saker är vackra och viktiga för de vi möter och för oss själva. Det är 

Gud som kallar och uppehåller oss i detta. Må Guds avbild bli synlig i oss, 

Kristus Jesus och Gud Fadern till ära. Amen. 


