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NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

Goda förvaltare 

I dag börjar vi med söndagens evangelietext: 

Luk 12:42-48 Herren svarade: »Tänk er en trogen och klok för-

valtare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket 

och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans 

herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerli-

gen, han skall låta honom ta hand om allt han äger. Men om 

den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre kommer, och 

så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då skall 

hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid 

en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom 

dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre 

vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, 

han skall piskas med många rapp. Men den som av okunnighet 

gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med 

några få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas 

mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för 

desto mera. 

Vad gör du?!? Det finns åtminstone två varianter av livsåskåd-

ning som finns med i valet av våra handlingar: 

Modell 1: Jag är döpt, konfirmerad och tror att Gud finns. 

Jak 2:14-20 Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig 

ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? 

Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för 

dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: »Gå i frid, håll 

er varma och ät er mätta«, men inte ger dem vad kroppen be-

höver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är 

den död. Nu kanske någon frågar: »Har du tro?« – Ja, och jag 

har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag 



med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. 

Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och darrar. 

Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar 

är utan verkan? 

Modell 2: Lärjungaskap är att lita på – tro på – Jesus och hans 

försoningsgärning. Konsekvensen blir att vi väljer de goda gär-

ningar som vi har möjlighet till. Om nyckeln till himlen varit 

mina egna goda gärningar, då hade Jesus inte behövt dö! 

Ef 2:8-10 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, 

Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall 

kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus 

Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har 

bestämt oss till. 

Oavsett jag kommer till insikt tidigt eller sent i livet, så börjar 

det med tro. Det händer att vi går vi vilse och måste börja om 

på trons väg. Tro utan gärningar är död, men, kristen tro är 

ingen gärningslära! Är jag sjuk eller handikappad, gäller gi-

vetvis Jesu löfte om försoning! Jesu löfte till rövaren på korset, 

visar att det aldrig är kört. Återigen: Jesu försoning erbjuds alla! 

Det är vi som avstår. Den andre rövaren får stå som exempel. 

Till sist: Att göra gärningar för att glänsa – få berömmelse – är 

enbart marknadsföring av mitt ego. Om det säger Jesus: 

Matt 6:1-4 Var noga med att inte utföra era fromma gärningar 

i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars 

har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger 

allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i 

synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa 

dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger 

allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. 

Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det 

fördolda, belöna dig. 


