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TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

Samhällsansvar 

Det finns en tydlig skillnad till vem Jesus riktar sina ord och 

uppmaningar. I förra söndagens evangelium ger oss Jesus löf-

tet: Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.« 

Vad är Guds vilja? Enkelt svar: Att du och jag är Jesu lärjungar! 

I dagens text har Jesus en tydlig uppmaning till sina motstån-

dare: »Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som 

tillhör Gud.« 

Jesu motståndare ”smörade” först Jesus genom en lömsk inled-

ning: ”… »Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär 

oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till 

personen. Säg oss vad du anser: … ”  

Förr i tiden hade Svenska kyrkan ansvaret för socialvård och 

skola. I dag är det kommunen som har det ansvaret. Även för 

POSOM. En förkortning av Psykiskt Och Socialt OMhänderta-

gande vid katastrofer. (Exempel: Estonia 1994 501 döda, tsu-

namin 2004 med 543 döda och 1500 skadade svenskar) Kata-

stroforganisation finns på Vara kommuns hemsida, vi läser: 

I krisstöds ledningsgrupp ingår representanter från Närhälsan, 

elevhälsan, socialförvaltningen och Svenska kyrkan i Vara 

kommun. 

Följande lokaler är angivna som stödcentra: 

• Kvänum - Nästegårdsskolans gymnastiksal, Församlings-

hemmet 

• Vedum – Vedumshallen, Församlingshemmet 



• Vara – Alléskolans gymnastiksal, Församlingshemmet 

Reflektionen inför dagens evangelium får bli: 

Ger jag Gud ”det som tillhör Gud.” eller är jag vår tids farisé?  

Först har vi det viktigaste, det som styr resten: Gud har gett oss 

livet och en fri vilja! Vill jag av hjärtat vara en uppriktig lär-

junge? Det är jag själv som prioriterar var jag lägger min tid och 

mina pengar. Inte omgivningens krav med alla sina pekpinnar. 

ELLER, är jag i praktiken Guds motståndare? Som avvisar per-

sonligt lärjungaskap och prutar ned församlingsavgiften. Som 

använder min fria vilja till val och beslut som undergräver för-

samlingens ekonomi och därigenom omöjliggör Guds avsikter. 

POSOM – kommunens krishanteringsorgan – förväntar sig att: 

”Kyrkan skall finnas som den alltid gjort. Stå redo med personal 

och lokaler den dag katastrofen kommer. När vi behöver den!” 

Med den motsägelsefulla reflektionen, dags för evangeliet: 

Matt 22:15-22 Då gick fariseerna bort och kom överens om att 

försöka få fast honom för något han sade. De lät sina lärjungar 

och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: 

»Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds 

väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. 

Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till 

kejsaren?« Jesus märkte deras onda avsikt och sade: »Hyck-

lare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som 

man betalar skatt med.« De räckte honom en denar, och han 

frågade: »Vems bild och namn är det här?« – »Kejsarens«, sva-

rade de. Då sade han till dem: »Ge då kejsaren det som tillhör 

kejsaren och Gud det som tillhör Gud.« När de hörde detta blev 

de häpna. De lät honom vara och gick sin väg. 


