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Gud om pengar del 1 av 4 - Om pengar. 
Lennart Albertsson I Gud om pengar 

Sammanfattning 
Pengar är ett nav i vår tillvaro. Mycket av vår vardag och våra tankar kretsar kring den. Eftersom 
pengar är lätta att räkna blir det ofta tillslut det ekonomiska värdet som vi mäter och jämför så 
gott som allt som finns med. 
Bibeln pratar mycket om pengar. Om hur vi hanterar våra pengar, använder, förvaltar dem, och 
mycket annat. Varför är det så? Jesus vill visa oss en frihet, att släppa taget om våra pengar. I 
bibeln ställs ofta Gud och mammon mot varandra. Mammon var ordet för egendom, alltså pengar. 
Men måste man välja mellan Gud och mammon? Kan pengarna vara en del i vårt tjänande av Gud? 
Ibland har man idéer men inga pengar. Ibland pengar men inga idéer. När det gäller att satsa 
pengar på nya saker och idéer så behöver man ta ekonomiska risker. Möjlighet och risk går hand i 
hand. Och det krävs tro för att våga satsa. Med Gud blir synen på pengar annorlunda. Gud har evig 
tillgång till pengar. Med Gud har vi en otrolig tillgång, men det kräver en tro till honom. Att han 
förser oss med vad vi behöver. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Efter att ha hört Lennarts undervisning, är det något specifikt som sticker ut för dig? 
- Varför talar bibeln så ofta om pengar tror du? 
-  Måste man välja mellan Gud och mammon? Kan pengarna vara en del i vårt tjänande av Gud? 
- Har du behövt ”gå i tro” någon gång ekonomiskt? För att våga satsa på en ny idé, eller göra 

något som du tror på? Eller på annat sätt behövt lita på att Gud förser? Berätta. 

Bibelställen 
- Matteusevangeliet 6:24 
- Lukasevangeliet 16:13 

Boktips 
- Gud om pengar - Lennart Albertsson
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