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Lignelsenom den sflkaldteurerlige
godsforvalterhar givet fortolkere og
prrestermangegrfl hflr i hovedet.
Hvordan kan en bedragervrereet forbilledefor Jesudisciple?Han - godsforvalteren- afskedigespi grit papir
pfl grund af @dselhed
med sin herres
ejendom.Og ikke nok med det. Som
sin sidstehandling - og for at redde
sit eget skin - foranstalterhan, at der
rettesi kreditorernesgaldsbevis,si
de kommer til at skylde hansherre
mindre. Og dette bedrageriroses
godsforvalterensAfor !
Det er nu neppe bedrageriet,som
mandenrosesfor, men at han handler
og sikrer sig mod den truendekata-

strofe.Nflr et menneskehorer budGud alligevel - trods alt - er @dsel
skabetom Guds truendedom, skal
med sin tilgivelseog nide.
det ogsfrhandleklogt. En sidan poinDer var nemlig engang- siger
te hOrerogsi med til Jesubudskab,
Jesusefter dennetolkning - en rig
altsi talen om Guds truendedom og
godsejer.Han var retfrerdigog retkravet til menneskerom at handle
skaffen,men ogsflmild, og han havde
derefter.Forstiet sidan er lignelsen
et godt omd6mme blandt folk, som
et balancerende
modstykketil lignelhavde stor greldtil ham. Han fir unsenom den fortabte son, som er forderhindenat vide, at hansgodsfortalt umiddelbartforud i kapitel 15.
valter Odslerhansejendombort.
Men man kan ogsi forsti lignelsen Hans retskaffenhedsiger ham, at
om den urerligegodsforvalternetop
godsforvalterenskal straffesog sensom en fortsrettelseaf lignelsenom
desi frengsel.Men han ladernide gfl
den fortabtespn - og hvor temaeter
for ret. Ganskevist afskedigesgodsdet samme:ikke dom, men n6de.Den forvalterenp6 stedet,men hansherre
fortabte son odsledesin formue bort i
undladerat indledeen retssag,der
et udsvrevende
liv. Godsforvalteren
kunne have sendtgodsforvaltereni
sin herresejendombort. I be- frengsel.Godsetsherre gOrikke krav
@dslede
retningenom den fortabtespn viser
pi godtg@relse
for sinetab, og han
faderenodselhedved at lobe sin son i
har ikke travlt med at udbasunerei
mf,de,falde ham om halsenog kysse
landsbyen,at han har afskedigetsin
ham. Hvilken Odselhedmed tilgivelgodsforvalter.
se og nide fra faderensside.
Over for sin herre fors@gergodsSfldaner Gud mod syndere!
forvalterenikke at undskyldesig.
Gad vide, om beretningenom den
Han erkender,at det er retfrerdigt,at
sikaldte urerligegodsforvalterikke
han afskediges.Men han har ogsfl
er et appendixhertil? En beretning
forstiet signalet,det nemlig, at han
om mennesker,der odslerderesliv
har en mild og nfldigherre.Hansherbort - det der tilhorer Gud - og hvor
re kunnejo have ffletham i fangsel.

Nu mi jeg pr@vemin herresnflde hvor langt rekker den egentlig,siger
godsforvalteren.I landsbyener det
endnu ikke blevet kendt, at han er afskediget.Han indkaldernogle skyldnere til et m@de.Han agerer,som om
han stadighandlerpi sin herresvegne. Skyldnerneer derfor ikke medskyldige i bedrag.Nedskrivningenaf
greldenser de som nflde og godhed
fra deresherresside - formidlet af
godsforvalteren.
Du skylder 100 ankreolie, siger
han til en. Her er dit galdsbrev,siger
han s6.Husk,jeg handlerpi min herres vegne.Skriv 50. Min herre er en
nidig herre!
Du skylder 100tgnderhvede,siger
han til en anden.Husk,jeg handlerpfl
min herresvegne.Skriv 80. Min herre er en nidig herre!
Herefter tagergodsforvalteren
mod til sig og gbr,hvad hansherre
har forlangt af ham: han gir hen til
ham, lreggergreldsbeviserne
pi bordet: de er overstregede,og der stir et
mindre belpb end tidligere.
Fra landsbyenhgresnu musik.
Man festerover den nedskrevnesrld

og over, at man har en si mild herre
oppe pi godset.Og herrenforstir
sammenhrngenmellem de nedskrevnegreldsbeviser
og musikken
fra landsbyen.
Skal han gi ned i landsbyen,ffl
musikkentil hansrerestoppetog forklare sagensrettesammenhreng?
NAr
alt kommer til alt, sAer hanjo mild.
Opskriverhan nu belgbetpi greldsbevisernetil de rettetal, vil han kun
fremkalde vrede.Og han vil ikke
lengere havedet ry, at han er den
milde.
Du har vundet,sigerhan til sin
godsforvalter.Du handledeklogt. Du
stoledepfl min gavmildhed.Og Jesus
siger:denneverdensb6rn handler
langt klogereover for deresegne,end
lysetsbgrn ggr.
For lysetsb6rn glemmer alt for ofte, at Gud er Odselmed tilgivelse.
FBlgesdennetolkning, skal man
skrive >Herren<<
i vers otte med lille
- og forstfl det som et udsagnaf
>>h<<
godsetsherre- og lade versni vrere
optaktentil det neste afsnit,som i sig
selvdanneroptakttil lignelsenom
den rige mandog Lazarus.

