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Av: Jonas Eveborn 

Goda förvaltare 
Kära systrar och bröder! 

Varje kultur har sina kulturella koder när det gäller vad man talar om och vad 
man inte talar om. En av de mer laddade frågorna i många kulturer gäller 
pengar. Rika människor kan vara föremål för såväl beröm som förakt. Jesus är 
nog högst medveten om att hans inledning på liknelsen omedelbart kommer 
väcka åhörarnas intresse: 

”Det var en rik man…”  

En rik person har mycket att förvalta men låt oss påminna oss om att frågan om 
förvaltarskap rör oss var och en. Man kan äga sina tillgångar eller vara ägd oavsett 
om vi har mycket eller litet. 

En så här komplex text kräver att man konsulterar flera bibelkommentarer. Det 
har varit något av ett detektivarbete att försöka utmejsla möjliga tolkningar och 
förståelse av vad Jesus egentligen vill få oss att förstå i denna märkliga liknelse.  

Till att börja med kan vi konstatera att vi har just med en liknelse att göra. Jesus 
berättar ibland exempelberättelser där man skall lyssna för att inspireras att 
handla likadant som personen i berättelsen. I sina liknelser vill Jesus ofta få fram 
en djupare mening under berättelsens omedelbara yta och huvudpersonen kan 
lika gärna vara ett slags motexempel.  

Berättelsen idag handlar om en ohederlig förvaltare som bedrar sin arbetsgivare 
och får veta att han blivit avskedad. När hans tid är utmätt handlar han så slugt 
han kan genom att vinna vänskaper och lojaliteter med hjälp av pengar.  

I kapitlet just innan har vi hört om den förlorade sonen som också han skaffade 
sig vänner genom pengar. Vännerna försvann när pengarna var slut. Hur det 
gick den här gången får vi inte veta. Är det förvaltarens handlingskraft i en 
desperat situation som är föremål för något slags beröm? Kan vi sträcka oss till att 
säga att förvaltaren handlade listigt men inte rätt.  
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Bo Giertz kommenterar: ”Jesus talar om en ohederlig förvaltare som handlade 
klokt, inte om en klok förvaltare som handlade rätt.” 

Vi kan också se att den ohederlige förvaltaren har slutat att låtsas och ser 
verkligheten med öppna ögon. Det är alltid en god utgångspunkt.   

Det tycks uppenbart att huvudpersonen i liknelsen bryter mot budorden. Särskilt 
mot budet: ”Du skall inte stjäla.” Om vi använder principen där skrift tolkar skrift 
kan vi dra slutsatsen att förvaltarens plan inte borde vara berömvärd, såvida inte 
förvaltaren genom sitt agerande protesterar mot de höga räntor som Mose lag 
förbjuder. I sådana fall skulle man möjligtvis kunna hävda att förvaltaren ”lyder 
Gud mer än människor” och därmed följer Guds lag genom att dra bort räntan 
för de skuldsatta. 

Ett annat alternativ är att förvaltaren avstår från sin egen provision i ett läge då 
han ser det som en större vinst att skaffa sig vänner genom ”kompispriser” istället 
för att dra in egna pengar. 

När Jesus i vers 9 säger: ”Ja, jag säger er” känner vi igen mönstret från andra 
liknelser. Så uttrycker han sig ofta när han går över från en liknelse till rena 
uppmaningar. Om så är fallet blir kontentan att man kan använda den opålitlige 
mammon även för Gudsrikets syften. Det är till viss del sant, om pengarna är 
hederligt förvärvade – vilket blir allt svårare att avgöra i en komplex ekonomi. 

Vi brukar betona att Jesus inte gör skillnad mellan människor. Här är dock ett 
exempel då han visar att ett liv i hans efterföljd kan krocka med det han kallar 
”denna världens människor” som samlar skatter på jorden och inte i himlen och 
som är slavar under den ohederliga mammon.  

En tolkning som vuxit fram i min brottning med texten och som jag uppfattar 
som evangelium är att Jesus berömmer förvaltaren för hans hängivenhet till 
mammon som en blinkning till sina åhörare som kan sammanfattas ungefär så 
här: 

- Om nu denna världens människor tjänar mammon med sådan 
frenesi, hur mycket mer borde då inte ljusets människor visa trohet till 
Gud och hängivenhet i förvaltandet av Guds rike. 

Som vanligt när vi har med bibelns budskap att göra är det inte det som är 
svårtytt som är det svåraste: utan det som står där klart och tydligt och knappast 
kan missförstås:  
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”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” 

Det är uppenbart att Jesus avfärdar pengar som en fast grund att bygga sitt liv på. 
Det är inte så svårt att hålla med om i ljuset av pandemin. Över en natt kan 
guldet bli till sand. Min egen förmåga till försörjning kan tas ifrån mig när 
arbetslöshet drabbar.   

Att bekänna Jesus som Herre istället för mammon eller kejsaren, är att gå in i ett 
annat förhållande till denna världen. Det rör allt i livet. Hur jag förvaltar min tid, 
mina pengar, mina personliga gåvor.  

Till att börja med rör frågan efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd; hur kyrkan 
med apostlarna som grund förvaltar det rike Jesus lämnar efter sig… 

Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då 
ge er det som skall tillhöra er. 

Låter det svårt?  
Det är det inte.  
Det är omöjligt…i alla fall i egen kraft.  

Men driven av den helige Andes nåd, och som svar på Guds kallelse i 
förvaltandet av kyrkan i dess fulla rikedom kan vi som tjänare till kyrkans Herre, 
Jesus Kristus, mitt i all vår brist, vara på väg mot att kunna stämma in i 
sammanfattningen över Paulus liv i hälsningen till Timotheos i dagens epistel: 

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


