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DEL 8 ENKEL LIVSSTIL  
 
Jesus kallade lärjungarna till ett liv i enkelhet och fattigdom, såsom som han själv 
lade all jordisk trygghet och materiell komfort åt sidan. Precis som Mästaren måste 
de vara villiga att lämna hem, familjer och yrken för Guds rikes skull. Samtidigt 
fanns det andra Jesustroende vid denna tid som behöll åtminstone en del av sina 
ägodelar, och istället hade en understödjande funktion. Och på samma sätt är det 
idag – somliga kallar Gud bokstavligt att sälja allt de äger och gå ut, andra ska 
istället använda sina tillgångar till att stötta sina kristna systrar och bröder. Oavsett 
vilken kategori man tillhör är alla lärjungar kallade att leva enkla liv.  

Den överflödiga livsstil som utmärker kristna i Sverige idag är ett stort hinder mot 
ett effektivt och radikalt lärjungaskap. Det är svårt att se att Gud skulle anförtro sina 
andliga skatter, förrän vi genuint tjänar honom och inte mammon. Först när Gud ser 
att vi kan förvalta materiella ting och lever enligt den nytestamentliga principen om 
”tillräckligt”, kommer han verkligen att utrusta oss, så att vårt lärjungaskap fylls av 
mycket liv och kraft.  

1. Är ditt sätt att förvalta pengar och materiella ting ett område i ditt lärjungaskap 
där du är på rätt spår? Upplever du att ditt liv står i samklang med Bibelns riktlinjer? 
Eller är du inte på rätt väg just nu, utan behöver korrigera din livsstil?  

2. Vems är de pengar som du har i plånboken och på banken, är det dina eller är det 
Guds pengar?  

3. Hur kan välstånd, pengar och materiella ting bidra till att förleda människor?  

4. Läs Lukasevangeliet 12:16–21. Vad är poängen med liknelsen om den rike dåren?  

TÄNKVÄRT  

Notera att Gud har valt att ägna mer än dubbelt så många verser i Bibeln åt 
pengar (fler än 2300 verser), än antalet verser om tro och bön tillsammans.  

5. Läs Andra Korinthierbrevet 9:6. Hur fungerar ”lagen om sådd och skörd” när det 
gäller pengar? Hur kan det här bibelstället misstolkas respektive missbrukas?  

    
6. Vad finns det för viktigt budskap om pengar i Första Timotheosbrevet 6:9–10?  

BIBELVERSER ATT MEMORERA  

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter 
sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och 
inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt 
hjärta att vara.  
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Matteusevangeliet 6:19–21  

7. Hur ska vi tänka om tiondegivande (10 %) idag?  

8. Hur tror du fattigdom respektive rikedom påverkar den andliga vitaliteten i en 
församling?  

9. Vad är det, enligt Jesu liknelse om sådden, som kan kväva Guds ord och göra att 
det inte ger någon skörd (Markusevangeliet 4:18–19)?  

10. Vilken typ av givare är du? 	

- Jag ger mindre än jag har råd med.  

- Jag ger så mycket jag har råd med.  

- Jag ger mer än jag har råd med.  

Vilka är dina reflektioner på ditt svar ovan?  

”När någon sliter kläderna av en människa kallar vi ho- nom tjuv. 
Om någon skulle kunna ge kläder åt den nakne och inte gör det – 
skulle inte han kallas detsamma? Brö- det i ditt skåp tillhör de 
hungriga. Rocken i din garderob tillhör de nakna. Skorna du låter 
ruttna tillhör de bar- fota. Pengarna i dina kassavalv tillhör de 
nödställda.”  

Kyrkofadern Basileios den store (cirka 330–379)  

 


