
  

 

 

Lukas 6:17–49 
Galaterbrevet 5:16–26 
 

 

Vad är en kristen livsstil? 
En grundläggande fråga, som har med vår helhetssyn som kristna att göra! 

– Vad finns det för grundläggande värderingar i våra liv som kan ligga till grund  
   för våra ställningstaganden i exempelvis etiska frågor? 
– Vad är det som gör ett visst sätt att leva till ”kristet”? 
– Hur är det tänkt att en kristen livsstil ska kunna växa fram i våra egna liv? 

 

I Bibeln möter vi Guds vägledning utifrån två olika perspektiv: skapelse och frälsning 
 

Skapelseplanet 
– Gemensamt för alla människor, oavsett kultur, religion eller nationalitet 
– Civila lagar 
– Guds första bud till Adam och Eva 

 

Frälsningsplanet 
– Konkret följd av att vi har tagit emot Guds frälsning 
– Jfr 2 Moseboken 20:2 
– Dock brukar dekalogen anses återspegla en universell moral 
– Många andra av GT:s bud var specifikt riktade till det judiska folket 
– Det mesta av NT:s etiska undervisning är specifikt riktad till kristna 

 

Den kristna livsstilen handlar inte om vad jag ska göra för att bli frälst,  
utan om vad jag ska göra för att jag redan är frälst 

Den är en respons på vad Gud redan har gjort i mitt liv 
 

Kristen livsstil är 
1) en livsstil i Jesu efterföljd 
2) förankrad på insidan 
 

Romarbrevet 12:1–2 
 

En vanlig beskrivning av detta i NT är ”frukt” 
Jfr Matteus 3:7–10; Johannes 15:4–5 

 

Galaterbrevet 5:16–26 
– Vikten av att ”vandra i Anden” / ”följa Anden” 
– Helgelse är inte våra gärningar för Gud, utan Guds gärningar genom oss 
– Som kristna ska vi stå emot det som är köttets gärningar i våra liv  
   (= det som är ett uttryck för det gudsfrånvända inom oss) 
– Andens frukt är Jesu egenskaper / personlighetsdrag i våra liv 

 

Andens frukt visar sig också i: 
– Att vi har Jesus som Herre i våra liv 
– Att vi bejakar vårt beroende av Gud (jfr Filipperbrevet 2:5–8) 
– Att vi är ödmjuka i relation till andra människor (jfr Filipperbrevet 2:5–8) 
– Att vi lever i förlåtelsen (jfr Kolosserbrevet 3:12–14) 



  

 

 

 
Sammanfattning: En kristen livsstil är en livsstil präglad av tro och förtröstan på Gud,  

men också av kärlek, ödmjukhet och barmhärtighet i relation till andra människor 
 

Vad betyder då en kristen livsstil i relation till vår omvärld i stort? 
 

Jfr Kristen livsstil – vad är det? av Agne Nordlander (EFS-förlaget 1979) 
Som kristna behöver vi ta ansvar även för den ekonomiska fördelningen  
mellan fattiga och rika 

 

Exempel: Soul Survivor i England – tillbedjan, evangelisation, rättvisa 
 

Jesus slättpredikan: Lukas 6:17–49 
Detta är en sann kristen motkultur! 

 

Vad gör vi då när vi kommer till frågor som Bibeln inte ger några tydliga direktiv kring? 
Sex olika testfrågor: 

– Skadar detta mig själv? (jfr 1 Korinthierbrevet 6:12; Romarbrevet 14:23)  
– Skadar detta andra (kristna)? (jfr Romarbrevet 14:13, 21)  
– Skadar detta mitt vittnesbörd? (jfr Matteus 5:16; 1 Petrusbrevet 2:12)  
– Tjänar detta min nästa? (jfr Matteus 25:40)  
– Speglar detta försoning och förlåtelse? (jfr 2 Korinthierbrevet 5:16-21)  
– Uttrycker detta rättfärdighet? (jfr Matteus 5:6, 10, 20, 48)  

 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Är det viktigt att kunna ringa in vad som är en specifikt kristen livsstil?  

Varför / varför inte? 
3) Tror du att man som kristen relaterar till exempelvis tio Guds bud på ett annat sätt  

än man gör som icke-kristen? Hur är det med andra lagar i samhället? 
4) Var det något område / perspektiv som du saknade i Olofs genomgång  

av den kristna livsstilens karaktärsdrag? 
5) Använd de sex testfrågorna på frågan om det är lämpligt att som kristen dricka alkohol 

– en fråga där även kristna som vill ta sin tro på allvar kan komma fram till olika 
slutsatser. Vilka argument tycker du själv väger tyngst? Får du några nya insikter eller 
aha-upplevelser? 

 

1) Läs igenom Galaterbrevet 5:16–26 på nytt.  
Hur upplever du att kampen mellan Anden och köttet ser ut i ditt eget liv?  
Är det något specifikt område där du vill be om Andens kraft till förvandling?  
Är det något som du behöver be Gud om förlåtelse för? 

2) Läs kapitlet ”Att leva i sanningen” i Olofs bok Ett liv i den Heliges närhet.  
Gå igenom vart och ett av de nio områdena i avsnittet ”Att döda sitt kött”  
– vilka konsekvenser kan denna undervisning få i ditt eget liv? 

3) Använd de sex testfrågorna på ett område i ditt eget liv,  
där du tycker att Bibelns vägledning är alltför otydlig för att ge konkret vägledning.  
Får du någon hjälp? 

4) Se på Jesus! Det är honom som allt detta handlar om – hans sinnelag och hans 
egenskaper. Om du vill kan du läsa igenom Filipperbrevet 2:1–11, eller en berättelse ur 
evangelierna, på nytt. Eller kanske meditera en stund framför en Jesusikon? 



  

 

 

Jämför Jesu slättpredikan med Jesu bergspredikan (Matteus 5–7).  
Vilka likheter och skillnader finner du?  
Hur kan dessa bredda och fördjupa Bibelns tilltal in i ditt eget liv? 
 

Ett liv i den Heliges närhet av Olof Edsinger (Livets Ords Förlag 2015), s 71–99, 139–156 
Korsets väg och korsets kraft av Olof Edsinger (Libris 2011), s 166–172 
Kristen livsstil – vad är det? av Agne Nordlander (EFS-förlaget 1979) 
Livet jag längtar efter av John Ortberg (Libris 2000) 
När ingen ser dig – vem är du då? av Bill Hybels (Libris 1997) 
The Moral Vision of the New Testament: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics  

av Richard Hays (HarperCollins 1996) 
 

 


