
HELGANDAKT  -  nionde söndagen efter Trefaldighet  -  9 augusti 2020 

 

Temat för den här helgen är ”Goda förvaltare”. Texterna är ganska svårtolkade och 

utmanande. Förvaltarskap leder snabbt våra tankar till pengar. Det vet Gud. Därför berör 

Jesu undervisning ofta vårt förhållande till det materiella. Jag tycker att bildspråket är 

svårtytt i dagens text. Var och en av oss får gå in i berättelsen och funderar på hur vi 

reagerar inför de olika personerna och skeendena. Det skaver. Var skaver det ekonomiska 

förvaltarskapet i ditt liv? Har din Jesustro herravälde över ditt sätt att använda Mammons 

goda? Eller jagar Mammon dig med oro över framtiden och binder din tanke vid 

börsnoteringarna? Är ditt gåvogivande taktiskt eller ett överflöd av tacksamhet? 

Poängen med den märkliga liknelsen är i alla fall uppenbar; Jesus vill att du skall välja 

herre över ditt liv. Se till att välja någon som befriar dig till liv och vänskap och framtidstro. 

Mammon gör dig allt för upptagen med ditt eget. Att dela sitt liv mellan två herrar skapar 

splittring och sönderfall. Gud vill din frihet, där pengarna är ett medel inte ett mål. Låt oss 

läsa och tala med Gud om vårt eget liv: 

 

Lukasevangeliet 16: 

”1Han sade också till sina lärjungar: ”Det var en rik man som hade en förvaltare, och 

denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. 2Mannen kallade till sig honom och 

sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som 

förvaltare.’ 3Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva 

orkar jag inte, och tigga skäms jag för. 4Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot 

mig i sina hus när jag mister min tjänst.’ 5Han skickade efter dem som var skuldsatta hos 

hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. 6’Hundra krus 

olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv 

femtio.’ 7Sedan frågade han näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ – ’Hundra 

tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’” 

8Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. ”Denna 

världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. 9Ja, jag 

säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i 

evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.10Den som är trogen i smått är trogen 

också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. 11Om ni inte har 

varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har 

verkligt värde?12Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då 

ge er det som skall tillhöra er? 

13 Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska 

den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna 

både Gud och mammon.” 

 

Men, förvaltarskap handlar ju inte bara om pengar och materiella tillgångar. Du har fått ett 

liv att förvalta. PsoS Nr 696 

”1. Du har ett liv som är dig givet, en gåva som är endast din. 

Och detta är det enda livet, ty sedan bryter natten in. 

2. De ord och tankar du gestaltar och alla gärningar du gör 

är gåvan som du nu förvaltar och en gång måste svara för. 

3. Du har ett liv med möjligheter, som du väl anade ibland. 

Nu väntar nya verkligheter om Gud berör dig med sin hand.”   

 

Den stora skatten i ditt liv är det evangelium som Gud har anförtrott dig. Det skall också 

delas till så många som möjligt, för Gud vill ”att alla människor skall räddas och komma till 



insikt om sanningen”. Den unge Timotheos hade en särskild kallelse, men vi är alla präster 

med uppgiften att dela evangelium på olika sätt. Det är kraftfulla ord som Paulus riktar till 

sin medarbetare. Hur tar du till dig detta? 

 

2 Timotheosbrevet 4: 

”1Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär 

dig vid hans ankomst och vid hans rike: 2förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, 

tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. 3Det kommer en tid då 

människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren 

efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. 4De slår 

dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. 5Men håll alltid huvudet kallt, var 

beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. 

6Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. 7Jag 

har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.” 

   Detta att var och en vill höra sitt favoritevangelium är väl inget nytt i vår tid, men kanske 

förstärkt. Mängden av kristna trosrörelser har fått den kristna kyrkan att likna ett yvigt träd 

med mängder av förgreningar. Nyandliga rörelser har vuxit fram till ett religiöst 

smörgåsbord där var och en plockar ihop sin egen måltid. Hur skall vi förvalta det vi fått av 

Gud så att det kan tas emot som en ”sund lära” av dem vi älskar och hur skall jag veta att 

jag kämpar den ”goda kampen” - för kämpa vill vi ju, för det som är gott! 

Kampen och förvaltarskapet börjar inte med att göra så mycket. Det börjar med att förena 

sig med Honom som är Sanningen. Att vila i Honom är en del av trons kamp. Att förbli hos 

Honom för oss ut i goda uppdrag. En betraktelse ur boken ”Med evig kärlek” av Peter 

Halldorf, får leda oss: 

 

”Maria i Betania, ’som satte sig vid Herrens fötter’, ger oss genom sitt förhållningssätt till Jesus en av 

evangeliets vackraste ikoner av kontemplativ bön. Jesu försvar av hennes livshållning, när Marta ställer sig 

oförstående, utmanar vår aktivism: ’Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.’ 

   Inget är enklare och mer i överensstämmelse med vår natur än tillbedjan. Ändå har vi så svårt för den 

kontemplativa bönen. Är det för att vi inte gör någon nytta när vi ’bara’ gör vårt hjärta tillgängligt för Gud? 

   Kravet att prestera och producera sitter djupt hos människan i hennes exil utanför Eden. När vi inte längre 

vilar i vårt vara, söker vi vårt värde och vår bekräftelse genom att göra. Livet går ut på att alla skall vara 

nöjda med oss. För den troende blir den yttersta bekräftelsen att Gud är tillfreds med mig. Ett hopplöst 

projekt! 

   Så hamnar vi i en ond cirkel där vi aldrig tycker oss nå upp till vad som förväntas, aldrig är nyttiga och 

duktiga nog. Identiteten sätter sig i ansträngningarna, till och med bönen tar anställning hos nyttan. 

   ’Bara hos Gud finner jag ro.’ Erfarenheten av att vara gränslöst älskad av Gud för den du är, skänker dig 

den vila där du blir hemma hos dig själv. 

   Maria i Betania har kommit hem. I ordlös bön blir hon en levande människa när hon ger sitt gensvar på 

Guds kärlek.” 

 

En god förvaltare är en levande människa. Gud som är alla goda gåvors givare vill dela sitt 
liv med dig och hjälpa dig att dela det med andra. (Ett förvaltartips: Kärleken blir större ju 
mer man slösar med den!) 
 

HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG. HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH VARE 
DIG NÅDIG. HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID. I FADERNS, SONENS OCH 
DEN HELIGA ANDENS NAMN. AMEN. 
 


