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Veckans ord, 12 
Goda förvaltare! 
Gud älskar dig och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus.  Läs kyrkoårets texter: Am 8:4–7, 

2 Tim 4:1–7, Luk 16:1–13, Ps 8, för söndag 9 augusti, 2020, Årgång 3, NIONDE SÖNDAGEN EFTER 

TREFALDIGHET – Goda förvaltare. 

Är du och jag Guds förvaltare?  
Vi människor är förvaltare åt Gud, läs Ps 8.  

 

 

I Luk 16:1–13 beröms en förvaltare som förskingrat för att han handlat klokt. Är det klokt, rätt, att 

förskingra? Nej, det är det inte. Förvaltaren avskedades för att han förskingrade den rike mannens 

pengar. Vad fick förvaltaren beröm för i liknelsen? Förvaltaren fick beröm för att han skaffade sig 

vänner genom pengarna. Skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor, Guds rike, himlen, sa 

Jesus (Luk 16:9).  

Gud äger och vi förvaltar 
När nu alla tillgångar i himlen och på jorden är Guds och alla människor är skapade till Guds avbild, 

hur vill Gud att vi förvaltar Guds tillgångar? Vi, du och jag, ska inte ha pengar som drivkraft för vårt 

liv. Vi bör ha Gud som målet och drivkraften för våra liv. Förvalta ”dina” pengar genom att göra gott 

mot andra och skaffa en skatt i himlen (Luk 12:33-34).  

 

 

 

 

 

Jesus sa: ”Guds rike är inom er” (Luk 17:21). Det handlar om vem jag tjänar. Tjänar jag, arbetar jag, 

för att tjäna så mycket pengar som möjligt eller tjänar jag Gud med mitt liv? Hur använder du och jag 

pengar och resurser som Gud välsignar oss med, använder vi resurserna för att göra gott mot andra - 

bygga Guds rike eller bygger vi, mammons, pengarnas, rike? 

Mammons rike 
I Am 8:4–7: beskrivs längtan att tjäna så mycket pengar som möjligt genom att utnyttja svaga och 

fattiga, ja t.o.m. att tjäna pengar på att sälja utsatta människor för att tjäna så mycket pengar som 

möjligt. Det här dömer Gud.  

 

 

 

Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  

Sprid gärna veckans ord till andra. 

Droger, som ger stora 

inkomster och stora skador.  

 Minnesstaty över 

slavhandeln i Europa, 

Rotterdam i Nederländerna. 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Hur tänker du? Ser du att Guds rike visar sig om vi handlar efter Guds vilja och ärar honom med våra 

liv och handlingar? Ser du att Mammons rike visar sig när det som är viktigast för oss är att tjäna 

pengar och pengarna är måttet på, din och min, framgång? 

Ge rätt vägledning!  

 
Paulus insåg hur viktigt det är att predika Guds ord för medmänniskor, att leda in människor på rätt 

sätt att leva, att bygga Guds rike. När han skrev Timotheosbrevet är han en åldrad man som känner 

att han behöver lämna över stafettpinnen till Timotheos (2 Tim 4:1–7).  

Paulus skriver: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, förklara, visa rätt väg, vädja – tålmodigt och 

med ständig undervisning (2 Tim 4:2). Paulus är angelägen att Timotheos ska fortsätta bära ut Guds 

rike, men det gäller dig och mig också. Paulus skriver: ”Jag besvär, [befaller, besvärar], dig vid Gud 

och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans 

rike” (2 Tim 4:1).  

Jesus sa: ”lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” (Matt 28:20) och Paulus skriver, förkunna och 

lär människor hela tiden, i tid och i otid, förklara, visa rätt väg, vädja – tålmodigt och med ständig 

undervisning (2 Tim 4:2).  

God förvaltare. 
Att vara goda förvaltare är att ta emot Jesus i sitt liv och låta Guds kraft genom den heliga Andens 

ledning styrka oss att handla, leva och undervisa andra i Guds kärleks väg som är Jesus Kristus.  

Jesus undervisning 
Kärnan i Jesus undervisning och Guds budskap är enligt Jesus: ”Du skall älska Herren, din Gud, med 

hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första 

budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud 

vilar hela lagen [Moseböckerna] och profeterna [Psaltaren och profetböckerna]” (Matt 22: 37–40).  

Gyllene regeln!  
 

 

Eller som Jesus förklarar det i Bergspredikan, (Matt 5–7): ”Allt vad ni vill att människorna skall göra 

för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger” (Matt 7:12). 

Bergspredikan är en sammanställning av Jesus undervisning och har en kärnfull avslutning: ”Den som 

hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som bygger sitt hus på berggrund” 

(Matt 7:24).  

Vi behöver Jesus undervisning men också en personlig relation med Jesus. En relation med Jesus på 

heltid, där du och jag låter Jesus vara med i livets alla svårigheter och glädjeämnen genom personlig 

bön och andakt och genom gemenskap med andra kristna syskon. Vi är tillsammans en enda kropp 

med Jesus som huvud för kroppen (1 Kor 12:27). 

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

Allt vad ni vill att människorna skall 

göra för er, det skall ni också göra för 

dem. 

Vart ska vi? Det har ingen betydelse?! 

Man får tro vad man vill! 
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