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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far,
och Herren Jesus Kristus!

ett genomträngande besked: Gud känner era
hjärtan.

Bön: O Jesus, vår Herre, din Ande oss giv! Vi
har ju dessvärre ej krafter, ej liv, ej tro och ej
kärlek, om du oss ej ger vad vi kan behöva att
troslivet öva. Vår nöd du bäst ser. Amen.

Sådana här allvarsord är ganska tunga. Vi upplever mycket som oroar oss i våra egna liv, när
vi ser oss omkring, när vi följer med nyheterna
och läser tidningen. Det skulle kännas bra att
helt lämna bort allt sådant som stör oss i våra
liv och bara uppmuntra: gör så gott du kan,
gör mot andra som du vill att de ska göra mot
dig och njut av livet! Och för en predikant
skulle det vara enkelt att bara rada upp förmaningar utifrån dagens tema: var flitig i dina
sysslor, ge rika gåvor till Guds rike och hjälp
dina medmänniskor. Många gånger hör vi försäkran att Gud är nöjd när du gjort så gott du
har kunnat, för Gud är barmhärtig.

Nionde sönd. efter Trefaldighet, Luk 16:10–
15:
10 Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i
smått är också ohederlig i stort. 11 Om ni
inte har varit trogna med den ohederlige
mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? 12 Och har ni inte varit
trogna med det som tillhör en annan, vem
vill då ge er det som ska bli ert? 13 Ingen
kan tjäna två herrar. Antingen kommer han
att hata den ene och älska den andre, eller
också hålla sig till den ene och förakta den
andre. Ni kan inte tjäna både Gud och
mammon."
14 Allt detta hörde fariseerna som älskade
pengar, och de hånade honom. 15 Då sade
han till dem: "Ni är sådana som rättfärdigar
sig själva inför människor, men Gud känner
era hjärtan. Det som står högt i människors
ögon är avskyvärt inför Gud.
Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är
sanning. Amen.
Temat för i dag är Goda förvaltare av Guds
nåd. Åter en gång riktas spegeln mot oss genom Guds lag. Den här gången är det Jesus
själv som riktar spegeln mot oss. Lukas har
nyss återberättat en av Jesu liknelser, om den
ohederlige förvaltaren, och nu låter Jesus
domsorden gå över oss var och en. Han pekar
på troheten i det lilla:
Den som är trogen i smått är också trogen i
stort, och den som är ohederlig i smått är
också ohederlig i stort.
Inför Jesu ord ser vi att vi inte förstår att börja i
rätt ända: att först söka Gud och hans rättfärdighet och att sedan låta Gud bestämma över
allt i vårt liv. Han visar oss hur illa det går om
vi i stället börjar med att söka vårt eget. Det är
avskyvärt inför Gud. Han sammanfattar med

Men det är lögn! Gud är inte nöjd med det
som vi kommer och visar upp inför honom.
Han kräver fullkomlighet.
Med en sådan metod skulle vi inte hitta den
rätta kraften till att arbeta flitigt och ge rika
gåvor. Vi kan aldrig vara säkra på att ha gjort
tillräckligt. Nej, det vi kan vara säkra på är att
vi inte har gjort tillräckligt. Lagens väg till
himlen är stängd.
Motivationen ska inte komma av lagens tunga
ord, lagom avslipade så de blir möjliga att
göra. Nej, inspirationen att göra gott kommer
av att lära känna Jesus. Bara hos honom kan vi
vädja till Guds barmhärtighet. Därför ska vi i
den här predikan börja med att se hur Jesus
tjänade och var trogen i allt. Sedan ska vi se
vilka följder det får hos oss.
Den goda förvaltaren
Hebreerbrevet beskriver hur Kristus är större
än Mose och att vi ska se på honom, 3:1–6:
Därför, ni heliga bröder som har fått del av
en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss
till. Han var betrodd av den som insatte
honom, liksom Mose var betrodd i hela
Guds hus.
Men Jesus är värd mer ära än Mose, liksom
husbyggaren hedras mer än själva
huset. Varje hus är byggt av någon, men
Gud är den som har byggt allt. Mose var
betrodd i hela Guds hus, som en tjänare,
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för att vittna om det som sedan skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som Son att
råda över Guds hus.
Jesus var betrodd som Son att råda över Guds
hus. Han är den hederlige förvaltaren. Inte ens
Mose var utan synd, ändå var han betrodd att
leda Guds folk. Men Mose kunde inte frälsa
oss genom sin lag. Han kunde bara visa framåt mot Kristus, som offrade sig själv för oss.
Mose var en mycket ödmjuk man, mera än
någon annan människa på jorden, skriver han
själv (4 Mos 12:3) i samband med att hans
syskon talade illa om honom. Men han var
ändå inte syndfri. Vi vet att han var en mördare. Och när Gud befallde honom att tala till
klippan för att få vatten slog han på klippan i
sin ilska, och det straffade Gud honom för genom att inte låta honom komma in i det utlovade landet (4 Mos 20:11f).
Den som vill vara fullkomlig måste vara ännu
ödmjukare än Mose. Det var Jesus. Så här
skriver Paulus (Fil 2:7–8):
När han till det yttre hade blivit som en
människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.
Jesus kunde ha lytt frestaren som tipsade honom att han efter sin 40 dagar långa fasta
kunde göra bröd av stenar, och att han kunde
visa sin gudomlighet genom att kasta sig ner
från tempelmurens högsta punkt och bli räddad av änglarna. Men då skulle han inte ha
kunnat bli vår Frälsare, för han måste bestå i
alla frestelser. Han skulle inte reagera med
ilska som Mose gjorde när de orättvisa beskyllningarna haglade över honom.
Jesus var också en fullkomlig förvaltare, som
inte alls tänkte på sig själv utan bara på dem
som han skulle tjäna. Han berättar strax före
vår text om hur en orättrådig förvaltare försöker rädda sig själv när hans falskhet blir avslöjad. Men Jesus tänkte aldrig på sig själv. Talesättet att ”unna sig” eller ”förverkliga sig själv”
fanns inte i hans värld, när det gällde hans
eget handlande. Men han visste mycket väl att
vi syndiga människor har sådana tankar. Därför måste han också predika lagens hårda ord,
som drabbar oss när vi är lata eller räknar
noga på våra slantar för att ha råd att unna oss
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det goda i livet. Att han gjorde så var också en
god gärning, fast det verkade hårt.
Evangelierna berättar om att Jesus blev så ansatt av folk som ville att han skulle bota deras
sjuka att han inte kunde visa sig öppet i städerna. Men ändå sökte folk upp honom och
trängde sig runt honom, helt hänsynslöst. Och
han vek inte undan utan undervisade och botade alla, fast han själv inte fick tid att äta och
sova. I dag är vi så rädda för att bli utbrända
att vi noggrant bevakar våra rättigheter till lediga dagar och vilotider. Sådant visste han
inte om. När han sökte lugn och ro gick han
upp på berget om natten och bad.
Hur kunde han leva så? För att han älskade
oss med sin gudomliga kärlek. Han måste
själv utsätta sig för allt det värsta som finns i
världen för att köpa oss fria från slaveriet under djävulen. Han måste lida och dö på korset. För han ville ha oss till himlen. Därför
gjorde han allt som ska göras för att vi ska få
vara med honom där. Han uppfyllde alla lagens krav: både i sitt rena liv och genom att ta
straffet för vår ofullkomlighet. Och frukten av
det gav han oss.
Alla krav som ställs på oss har han fullgjort
fullkomligt. Därför kan du och jag vara glada,
inte för att vi känner att vi gjort allt rätt, utan
för att han har gjort allt rätt. Det har skrivits
upp på vårt konto.
Men hur blir det då med vårt förvaltarskap?
Hur ska vi göra med alla de föreskrifter och
förmaningar som Jesus och apostlarna ger oss?
Där måste vi stanna upp. Vi ska ärligt och öppet se vad Gud tänker och tycker om vårt förvaltarskap, och vi behöver fråga honom till
råds om hur vi ska leva på ett rätt sätt. Och då
kommer det fram mycket som är galet, både
inom oss själva och ute i världen. Vi ska börja
med världen och se på ett mycket aktuellt bibelord.
Människan som förvaltare
Vi har fått uppleva en het sommar med svår
torka på många håll, så att skördar på vidsträckta områden håller på att slå fel. I en av
de stora profetböckerna i GT har vi fått Her-
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rens ord just angående torka. Det finns i Jeremia 14.

finns orättfärdighet och omoral i vårt samhälle?

Folkbibeln har kapitelrubriken ”Den svåra torkan”. Vers 1 utsäger att Herren har gett Jeremia ord just angående torkan. Han berättar
iakttagelser vad som händer: hur ett sorgerop
stiger upp från Jerusalem, hur de mäktiga sänder sina tjänare efter vatten men måste återvända med tomma kärl, hur marken spricker
och hur jordbrukarna står med skam och täcker sina huvuden. Också djuren lider då det
inte finns något grönt.

Jag vill påminna om vad Petrus skriver om den
rättfärdige Lot (2 Pet 2:6–8):

Sedan följer en syndabekännelse, v 7:
Våra missgärningar vittnar mot oss, men
grip in ändå, för ditt namns skull, Herre.
Gång på gång har vi avfallit och syndat mot
dig.
Jeremia förmedlar orsaken till nöden, v 10:
Han minns nu deras missgärning och ska
straffa dem för deras synder.
Och så kommer Herrens egna ord (v 11–12):
Du ska inte be om något gott för detta
folk. För även om de fastar vill jag inte lyssna till deras rop, och även om de offrar
brännoffer och matoffer finner jag ingen
glädje i dem, utan jag tänker göra slut på
dem med svärd, svält och pest.
Och i v 14:
Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag
har inte sänt dem eller befallt dem eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar,
löst prat och sina egna hjärtans bedrägerier
är vad de profeterar för er.
Här finns ett budskap för vår tid. Profeterna,
präster och biskopar och andra predikanter
profeterar lögn i Herrens namn. De framsäger
sina egna hjärtans bedrägerier.
Och de här lögnprofetiorna har vårt folk börjat lyssna till. Sverige, som i dag drabbas allra
värst av torka och bränder, är föregångslandet
när det gäller avfall från Guds ord, men vi är
inte sena att följa efter. Man vänder sig bort
från Guds bud och lever för sig själv. Ohederligheten i smått kännetecknar till och med
världens stormän. De tar det lätt på sanningen
och talar så att det gagnar dem själva. Varför
skulle jag bry mig? Vad rör det mig att det

Städerna Sodom och Gomorra dömde han
till undergång och lade dem i aska och gav
så ett exempel på vad som väntar de gudlösa. Men han räddade den rättfärdige Lot,
som plågades av de laglösas lössläppta
liv. Den rättfärdige som bodde bland dem
plågades nämligen dag efter dag i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som
de gjorde.
Den orättfärdighet som pågår i vårt land drabbar oss alla. Då vi vet vad som pågår kan vi
inte låta bli att plågas av det onda som görs.
Hela samhället har lagts in den ondes våld.
Våra medier styrs numera av orättfärdigheten,
det sägs helt öppet i tidningsledare. Man är
inte opartisk utan medger att man förespråkar
otukt, mord på ofödda barn och andra gruvligheter. Man är villig att låta det kristna budskapet föras fram, men bara för att man annars
skulle anklagas för censur, inte för att det skulle vara en rätt åsikt och vara något viktigt.
Skulle vi inte plågas av allt det här? Om vi
inte lider, är det ett tecken på att vi gett upp
och accepterar det som händer som något rätt
och naturligt.
Hur ska vi då göra? Ska vi sluta be för detta
folk, som Gud säger åt Jeremia? Nej, Jeremia
ödmjukade sig och gick själv in i syndabekännelse och bön. Så här slutar kapitlet (v 20–
22) och den bönen får vi göra till vår egen:
Herre, vi erkänner vår ondska och våra fäders missgärning, att vi har syndat mot dig.
För ditt namns skull: Förkasta oss inte, låt
inte din härlighets tron bli föraktad. Kom
ihåg ditt förbund med oss och bryt det inte.
Kan någon av hednafolkens tomma avgudar ge regn? Kan himlen av sig själv låta
skurar falla? Nej, bara du, Herre vår Gud!
Vi hoppas på dig, för du har gjort allt detta.
Vårt eget förvaltarskap
Slutligen några ord om vårt eget förvaltarskap.
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Dagens textord är en skarp dom. För ingen av
oss är trogen i smått, oklanderlig i alla våra
tankar, ord och gärningar. Vi får också ta till
oss domen att vi älskar mammon mer än Gud,
och att vi vill rättfärdiga oss inför människor.
Inför dessa allvarsord har vi har bara en enda
väg att gå. Den vägen är att se vad han som
talat de rannsakande orden har gjort för oss.
Hos Jesus finns vårt enda hopp. Och vi vet att
han är ett verkligt hopp, eftersom han har
skaffat åt oss den rättfärdighet som gör att vi
kan komma inför Gud i hans namn och be om
allt vi önskar, och att vi har ett fast hopp om
en ny tillvaro hos honom där han själv ska slå
upp sitt tält över oss så att solens hetta inte
mera ska bränna oss och den nya skapelse
som han har lovat göra.
Och när vi har sett det vill vi lyssna till och
leva efter hans ord, för det är den rätta vägen,
vad än världen runtom säger. Han vill att vi
ska låta Ordet genomsyra vårt liv, så att det
genom Andens kraft bubblar fram och blir
synligt bland människorna, i en lust att hjälpa,
att ställa upp för varandra, att vara rätta förvaltare. En kristen som är rättrådig i alla detaljer
vinner förtroende. Kristna som älskar varandra
och är flitiga med att göra gott, utan att tänka
på sitt eget bästa, får människor att tänka: varifrån kommer den här kärleken?
Tänk om alla de människor som vi rör oss
bland skulle se att det inte är något hos oss
som gör det, utan att det är Jesu kärlek som
driver oss, att vi är betrodda att vara hans förvaltare. Det är något att be om och det ska vi
göra:
Låt mig ej heller leva mig själv blott till behag,
nej, leva till din ära och tjäna dig var dag.
Och fast du ej behöver en ringa tjänst av mig,
ge mig den nåden, Herre, att dock få tjäna
dig!
Amen.
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