
 

 

 
 

  Nionde söndagen efter Trefaldighet 

”Goda förvaltare” 
 När vi talar om att vara förvaltare så tänker vi väl ofta på ekonomi. Men när Jesus uppmanar 

oss att vara goda förvaltare så handlar det om mycket mer. 
Det handlar om att någon fått i uppdrag att sköta något för en annans räkning. 

Det mest centrala blir därför hur vår relation till Gud ser ut? Hur lever vi i samspelet med 
Gud? Vi har fått Guds uppdrag att vara förvaltare åt honom. 

För någon kanske detta vänder upp och ner på tanken. Ibland tänker vi att det är Gud som är 
fixaren. Gud ska hjälpa dem som behöver och vi kan undra ”varför grep Gud inte in”? Då blir 

det som om vi lämnar saken till Gud att förvalta.  
Men Gud har visat förtroende för oss, ja, mer än så, han har gjort sig beroende av oss. 

Gud har gett – och ger – oss livet, resurserna och tiden, han har gett oss naturen och världen, 
han har gett oss varandra att leva tillsammans med och samspela med. 

Hur förvaltar vi det vi fått? Perfekt och helt rätt? Eller har vi förskingrat och behållit för oss 
själva det som andra skulle haft, när det gäller tid, pengar, livet och annat?  

Vi har fått ett stort förtroende och när Jesus talar om förvaltaskap säger han: ” Stora 
förtroenden medför stort ansvar: ju större förtroende, desto större ansvar!” 

Paulus säger i en av söndagens bibelberättelser: ”Somna inte på din post. Varna, säg ifrån och 
peppa de dina. Ge aldrig upp. Krångla inte till det. Tappa inte fokus; ta det onda med det 

goda; håll budskapet vid liv; jobba flitigt i Guds tjänst”. 
 Vi har fått möjligheten att vara goda förvaltare på så många olika områden! 
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Fortfarande lever vi med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi har inga gudstjänster i 
kyrkan, däremot är S:t Peters kyrka öppen söndagar 11.00 – 12.00 för enskild andakt och 

ljuständning.  
Vill du prata med någon finns församlingens pastor Solveig Högberg tillgänglig via telefon, 

SMS eller mail: 070-660 16 29, pastorn@stpeterskyrka.se.   
 


