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Gud om pengar del 2 av 4 - Förvaltarskap 
Lennart Albertsson I Gud om pengar 

Sammanfattning 
Det finns mycket vi förvaltar. Vi har förtroendet att förvalta många saker i vår vardag, allt från vår 
bostad, vår familj, vänner och jobb. En förvaltare är en person som får ett uppdrag. Personen 
kommer förr eller senare behöva redovisar hur det gått.  Att vara förvaltare är en stor uppgift. Vi 
alla har fått vårt liv av Gud och därför behöver vi redogöra för vad vi gjorde av det. 
Ägaren däremot är den som ger uppdraget. Ägaren har all frihet att göra som han/hon vill med det 
som är sitt. Det är stor kontrast gentemot förvaltaren, som får uppdraget av ägaren, utför det och 
kommer tillbaka och redovisar resultatet. 
I Lukasevangeliet 18:18-27 ser Jesus på den unge, rike mannen som ägare. Vi tror lätt att han var 
förvaltare, men Jesus säger faktiskt ”sälj allt du äger”. Jesus ger honom en stor frihet att göra som 
han vill med det han har. Men när Jesus säger åt honom att sälja det och ge till de fattiga, då kan vi 
ana att Jesus lägger in en tanke av förvaltarskap även bakom ägandet. Att vi ska ge av den här 
friheten. 
Lennart har sett många olika typer av förvaltare och ägare. Ibland blir förvaltare delägare. Då blir 
det stor påfrestning på förhållandet mellan de båda.  Tillslut vet man inte om man är ägare eller 
förvaltare. Lennart menar att det är viktigt med tydlighet bland rollerna, och att det kan bli 
problematiskt om man blandar ihop dem. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Efter att ha hört Lennarts undervisning, är det något specifikt som sticker ut för dig? 
- Hur ser du på dig själv? Ser du dig som ägare med stor frihet, eller ser du dig som en förvaltare 

som fått ett uppdrag? 
- Vad är skillnaden mellan ägandeskap och förvaltarskap? Vilka konsekvenser får det, beroende 

på hur vi ser på oss själva och på våra uppgifter, ägodelar, etc? 
- Håller du med Lennart om vikten av särskilja mellan förvaltarskap och ägandeskap? Vad blir 

konsekvenserna om man blandar ihop dem? 
- Vad kan vi göra för att bli bättre förvaltare och bättre ägare? 

Bibelställen 
- Matteusevangeliet 25:14-30 
- Lukasevangeliet 18:18-27 

Boktips 
- Gud om pengar - Lennart Albertsson
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