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Goda förvaltare 

Amos 8:4-7, Andra Timotheosbrevet 4:1-7,Lukasevangeliet 16:1-13 

 

En medelklass kille med livskris. 

av Linda Alexandersson 

 

  Känner du mannen som kallas den ”ohederlige förvaltaren”? Jag tror mig känna honom rätt 
väl, och det gör säkert du också om du har levt ett tag. 
 
  Han är inte rik som mannen han arbetar åt. Men han är inte heller fattig. Han är inte i 
närheten av dem som inte har mat till sina barn och går hungriga till sängs. Han är medelklass. 
Och det verkar vara något slags mänskligt drag att man sneglar på dem som har ännu mer, 
även om man själv har det man behöver. Man jämför sig uppåt, inte nedåt. Det är det den här 
mannen har börjat göra. Han har sett hur den rike mannens rikedomar fortsätter att växa, och 
att han inte kan hålla jämna steg. Han får inte alls lika mycket i löneförhöjning som den rike 
mannen drar in på sina affärer och räntor. 
 
  Förutom att mannen är medelklass, kan jag slå vad om att han har haft någon 40-årskris eller 
50-årskris då han insett att han aldrig kommer att komma ifatt den där rike mannen. Hans 
karriär kommer aldrig att glänsa lika mycket. Han har det han behöver, men han är ändå inte 
nöjd. Om han någonsin ska komma ifatt sin chef inser han att han måste börja fuska. Och 
någonstans i den där krisen börjar han slira på sina ideal och ta risker han inte tidigare skulle 
ha tagit. Han börjar förskingra sin herres pengar. Det börjar säkert med något litet. Ingen 
upptäcker det. Så gör han det igen. Ingen kommer på honom nu heller. Det börjar kännas 
riskfritt. Och alldeles för enkelt. Så han gör det igen och igen. Tar större och större risker. 
Njuter kanske till och med av spänningen. 
 
  Tills en dag när det plötsligt spricker och han är tvungen att se sanningen i vitögat. Det är då 
den här mannen väljer att göra det Jesus prisar honom för. Han inser att han vid det här laget 
står i stor skuld till sin herre och att han inte kan rädda sig själv. Men han kan hjälpa andra. 
Han vet att de fattigas skulder har vuxit sig helt orimliga. Så innan han lämnar in 
räkenskaperna, kallar han in alla som står i skuld till den rike mannen och låter dem skriva ner 
sina skulder. Han tar från de rika och ger till de fattiga och när han gör det prisar Jesus 
honom. Detta är Bibelns Robin Hood-berättelse. 
 
  Vi ska naturligtvis inte göra som den ohederliga förvaltaren och förskingra eller 
kompromissa med våra ideal. Om vi vill ha verklig spänning ska vi istället följa Jesus. På 
riktigt. Mammon är en dålig herre men en bra tjänare så låt honom tjäna. Ge bort mer än du 
trodde du kunde. Kasta ut näten på djupare vatten. Det finns inget mer utmanande och 
samtidigt mer spännande än att på riktigt ställa sitt liv till Guds förfogande. Jag vet inte om 
jag verkligen har gjort det än. Har du? 
 
                Berättelsen är lånad ur boken ”Kyrkoårets gudstjänster 2019-2020” 


