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Bibeltanken

Vikten av en klok förvaltning
Liknelsen om den ohederliga förvaltaren i Lukas 16:1-9 hör
säkert till ett av de ställen där Jesus förbryllar oss. Han
tar en ohederliga förvaltare som exempel på att
handla klokt. Förvaltaren som först förskingrat och
sedan ännu genom att avskriva rejält på lånen minskar inkomsterna för sin arbetsgivare. Själv ser jag
nyckeln ligga i att han får beröm för att han handlade
klokt. Men ingen säger att han gjorde rätt. Det kloka
låg i att han begrep att han inte kunde slingra sig undan
utan skulle mista sitt jobb. Medan han höll på med den
sista redovisningen insåg han att han lika väl kunde ta tillfället i akt när han
hade tillgång till skuldbreven och dra nytta av det för sin egen framtid. Resultatet skulle ändå bli det samma – att han fick sparken.
Att den här texten är knepig ser vi också av att olika översättningar tolkar vem
det är som uttalar sitt gillande över ett klokt handlande på olika sätt. En del
översättningar låter ordet ”Herre” stå för arbetsgivaren och andra för Jesus.
Jesus tillåter att vi är kloka när vi förvaltar. Han inte bara tillåter utan förväntar
sig att vi är det. Han uttrycker en besvikelse över att Guds folk inte är kloka när
de fattar beslut som berör dem och deras omgivning. Det kloka är att för egen,
för folkets och för kyrkans del inse att det finns ett slut. Och hur har handskas vi
med våra gåvor, vår ekonomi, vårt kunnande inför det. Den ohederliga förvaltaren insåg att det finns ett liv efter han fått gå och hur skulle det bli? Det tog han
med i beräkningen när han avslutade sin bokföring. Tar vi med i vår förvaltning
att allt en dag tar slut? Vad är det då som finns kvar och vad har någon betydelse.
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En klok kristen förvaltning är att inse att resurserna inte räcker till att göra allt det man skulle vilja. Josef i Egypten jobbade sju år för att klara de sju svåra åren. Det var klokt. Han kunde rädda många på det sättet. Det är inte fel att sätta
undan för framtiden – bara vi inte tror att vi därmed har framtiden tryggad. För vår trygghet finns bara i Herren.
God kristen förvaltning är nämligen inte bara klok. Den är också vis i kontrast till den ohederliga förvaltaren. Den visa
förvaltningen kännetecknas av hederlighet, pålitlighet och alltid med ett hjärta för de fattiga, svaga och utsatta. Vännerna i himlen tar sedan emot oss när den dagen kommer då våra tillgångar inte längre har någon inverkan på oss.
Vännerna i himlen finns då kvar.

Kaj Granlund
kyrkoherde i Esse församling
"Känn ingen oro.
Tro på Gud, och tro på mig."
Jesus i Joh. 14:1
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Ge en glass åt Studentmissionen i sommar!
När vi tillsammans med studerande och stödmedlemmar funderade på hur vi skulle göra folk uppmärksamma på att Studentmissionen behöver pengar också
under sommaren, var det nån som kastade fram idén
om glass, som något somrigt och gott alla gärna vill ha.
Kan du tänka dig att bjuda Studmiss på en glass i sommar? Varje gång du själv tar en glass? Dvs ge lika mycket
i understöd som du satsar i glass.
Hittills i år har våra inkomster varit snäppet högre än
motsvarande tid förra året, dvs 2400 e i månaden i stället för 2000 e ifjol. Och det är helt nödvändigt, för annars skulle vi inte ha råd med vår nye medarbetare i
Vasa och Jakobstad det här året. Budgeten för privata
bidragsgivare ligger i år på 2550 e i månaden, vilket betyder att vi behöver 150 e mer i medeltal per månad i år
för att nå dit. Dessutom vill vi ju mer.
Det långsiktiga målet är att inkomsterna ska stiga, så att
vi kan höja anställningsprocenten för alla våra medarbetare till en nivå man kan leva på. Det innebär att studentarbetaren i Vasa, Åbo och Helsingfors skulle få
jobba på 40% samt att Jakobstad och Veritas Forum arbetena skulle få 20% vardera, utöver den ledande tjänsten på 60 % där info och arbete bland stödmedlemmar
ingår.
Nu kommer vi att ta det stegvis, och satsa på Helsingfors
och Jakobstad först, och försöka höja anställningsprocenten där. Men oberoende av vart du ger ditt bidrag
hjälper det helheten. Om du är studerande, ge till arbetet med din egen lokalförening! Om du är stödmedlem,
ge dit du tycker att det bäst behövs! Små och stora gåvor är välkomna, men framför allt ber vi att vi skulle få
trogna och regelbundna understödjare så att vi kan
bygga vår budget på förutsebara mönster.

Må Gud välsigna din gåva! Ta en glass och njut av
sommaren!

Före flytten måste Karl Granberg fixa med en
hel del pappersarbete och blanketter för sig
och familjen. Här sitter han på skattekontoret i
Hongkong. Be att allt skulle gå så smidigt som
möjligt med anpassningen för familjen på
finska sidan!
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Tacka och be med oss!


Tack att vi fått en ny studentarbetare till Vasa och Jakobstad, Karl Granberg!
Be att han och familjen skulle få en god start på sin tid i Finland i sommar
när de kommer från Hongkong



Be att alla studerande och medarbetare inom Studentmissionen skulle få
en tid av vila under sommaren!



Be för Studentmissionens sommarkampanj och ät mycket glass!

Be att våra inkomster igen skulle öka så att vi kan avlöna våra medarbetare och öka procenten på de
orter där det behövs så att arbetet kan gå framåt. I år behöver vi sammanlagt 4100 € per månad för
att budgeten ska hålla, och knappt 2700 € av dessa från privatpersoner. Som det nu är har vi fått in
2400 € i medeltal.

Studentmissionens insamlingskonto
FI66 8000 0710 2297 93
(BIC DABAFIHH)

För mer info:
www.studentmissionen.fi/stod-oss

Referensnummer för sv. verksamheten:
9108
Jakobstad: 9108 57
Vasa: 9108 31
Åbo: 9108 28
Veritas Forum svenska: 9399

Insamlingstillstånd
Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019.
Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan också användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp föreningens utrymmen.

